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Forord

Målet med rapporten har vært å skrive 
ned erfaringer samlet gjennom flere 
år, fra arbeidet med middelalderkirker  

     i Vestfold, vesentlig fra prosjekter i nord-fylket. 
Som tidligere kirkeverge i Holmestrand har jeg 
hatt gleden av å samle opplysninger, fremme 
forslag og skrive rapporten. Fylkesmannen i 
Vestfold har gjort arbeidet mulig gjennom en 
bevilgning. Midlene førte til bestilling av en 
rapport fra jordskjelvsinstituttet NORSAR, 
(vedlegg) hvor forhold som berører Tjølling 
kirke er omtalt. Det er første gang at det 
fremlegges en slik rapport i Norge. Dette er 
banebrytende og ny kunnskap. Videre har det 
vært mulig å utvikle et praktisk dataverktøy IK 
KIRKE for ansatte i Den Norske Kirke som 
følger opp vedlikeholdsplaner, investeringer i 
bygg og anlegg med mer. Verktøyet er utviklet 
fra programmet IK BYGG, som blir benyttet i 
flere norske kommuner for å holde orden på 
kommunale bygg og anlegg.

Rapporten er skrevet av en praktiker med 
erfaring fra rollen som byggherre, alt-mulig-
mann og byråkrat i Den Norske Kirke lokalt. 
Jeg er innom temaer som vi innenfor et nettverk 
av kirkeverger har arbeidet med og problemer 
vi har møtt. Måten rapporten er skrevet på er 
naturligvis farget av mine oppfatninger og tolk-
ninger. Flere forhold kunne vært utdypet bedre 
og det er sikkert enkelte feil, men du som leser 
får legge godviljen til og se etter tråder som 
kan føre til forslag om veien videre.

Folk som jeg snakker med om tematikken sier 
stort sett det samme: Det er klart en må se 
langsiktig på det. Dette er viktig. Dette må 
bevares for etterslekta og vi har råd til det!

Derfor et 200 – års perspektiv. 

Sandefjord i november 2019

Yngve Berntsen

De som har bidratt i særlig grad gjennom 
årene i dette meget interessante samarbeid er 
kirkeverge Per Astrup Andreassen i Re, kirke-
verge Carsten Furuseth i Tønsberg, de tidligere 
kirkevergene i Hof - Nell Gaalaas Hansen og 
Åse Marie Green, tidligere kirkeverge Hans 
Onarheim i Larvik og undertegnede, tidligere 
kirkeverge i Holmestrand Yngve Berntsen. I 
tillegg driftsleder Asbjørn Backe, Holmestrand 
kirkelige fellesråd og byggforvalteren i Larvik 
kirkelige fellesråd Øystein Langerud. Sistnevn-
te har tatt i bruk dataverktøyet IK- KIRKE og 
fått en utmerkelse for sitt arbeid
- fra Norsk kommunalteknisk forening.
I bakgrunnen ligger også et inspirerende sam- 
arbeid gjennom mange år med stiftsdirektør 
Rolf Simeon Andersen, Tunsberg bispedømme. 
Konsulent Harald Andersen, tilknyttet Norsk 
kommunalteknisk forening, har gjennom en 
årrekke hjulpet kirkeverger i Nord-Jarlsberg 
med nettverks- 
arbeid og saksbehandling etter Lov om  
offentlige anskaffelser.

Leder av Holmestrand kirkelige fellesråd fram 
til sammenslåingen med Hof, Bjørn Nymoen, 
har som folkevalgt gjort det mulig for meg i 
mange år å arbeide til og fra med foreliggende 
prosjekt i tillegg til de daglige gjøremål i 
kirkevergestilling. Fylkesmannens administrasjon 
har tålmodig ventet på at rapporten skulle 
fullføres.

Det skal rettes en spesiell takk til vår kontakt 
hos Riksantikvaren, Sjur Mehlum. Han gjorde 
det mulig å utvikle det vi har kalt for en smidig 
samarbeidsform; fullført saksbehandling.

Rapporten med dens forslag tilegnes middelalder- 
kirken i Botne sokn, bygget på 1100–tallet. 
Den ble viet til St. Nicolaus som i dag gjerne 
forbindes med julenissen. Han var biskop i 
Lille-Asia og kjent for sin gavmildhet. Ja, kirken 
er en gave, den!
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Gamle Holmestrand og Re kommuner gjennom- 
førte relativt omfattende istandsettingsarbeid 
på sine middelalderkirker og erfaringer burde 
munne ut i anbefalinger om eiendoms- forvalt-
ning langt frem i tid.

Forskerne fra NORSAR, jordskjelvsinstituttet 
på Kjeller, sier i forordet til vedlegget om 
jordskjelvskadene på Tjølling–basilikaen i 
1759 følgende: ”Middelalderkirkene i Vestfold, 
mange fra 1100-tallet, er en unik kulturhistorisk 
verdi som det er av stor nasjonal betydning å 
ta vare på gjennom langsiktige planer der «lang 
sikt» bør måles opp mot byggenes alder.”

Da må det bli et 200–års perspektiv og følgende 
prosjektbetegnelse:

Program for forvaltning av middelalderkirkene 
i Vestfold 2020 - 2220

De kirkelige fellesrådene i kommunene 
Hof, Holmestrand og Re ved sine 
kirkeverger, ble innvilget statlig støtte 

fra fylkesmannen i Vestfold til et prosjekt for å 
se på mulighetene for felles forvaltning av 
kirkelige bygg og anlegg. Støtten ble gitt i 
forbindelse med starten på diskusjoner om 
sammenslåing av kommuner i Nord-Jarlsberg. 
Arbeidet som ble utført ble Den Norske Kirkes 
bidrag til det såkalte 3 K – prosjektet.

Kirkeadministrasjonene hadde stor nytte av 
drøftingene om eiendomsforvaltning på kirkelig 
sektor. I tillegg til arbeid med vedlikehold av 
kirkebyggene omfattet samarbeidet også 
driften av kirkegårder og vedlikehold av 
kapeller og driftsbygninger, drift og vedlike-
hold av maskiner og utstyr, forsikringsordninger, 
innkjøpssamarbeid og utveksling av personell.

En hovedkonklusjon i 2015 var knyttet til 
spørsmålet om Kirkens eiendomsforvaltning og 
da særlig middelalderkirkenes ve og vel. Det 
har vært lite fokus på at Vestfold løpende 
benytter 22 vel 900 år gamle kirker til grav- 
ferder, gudstjenester, konserter, brylluper osv. 
Enkelte av kirkene har et besøkstall på mellom 
8 og 10 000 personer pr år bare ved gravferder. 
Dette medfører stor slitasje, men også kultur – 
og felleskapsglede over at kirkene står og 
brukes over 30 generasjoner etter at de ble 
bygget.

Fra et verneperspektiv kan det med styrke 
hevdes at det er regelmessig bruk og oppmerk- 
somhet som sammen med lovverket sikrer 
vernet av middelalderkirkene.

Foreliggende rapport er et resultat av at fylkes- 
mannen i Vestfold støttet kirkevergene i Nord- 
Jarlsberg i arbeidet med spørsmålet om ivareta-
kelse av middelalderkirkene. Det ble i 2015 gitt 
et bidrag til arbeid med en mulighetsstudie.

Innledning

Fon kirke. Foto: Per Astrup Andreassen
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Sammendrag og forslag
Middelalderkirkene 2020 - 2220

Utgangspunkt
Middelalderkirkene i Vestfold er i relativt god 
stand. Rentekompensasjonsordningen (fra 
2005) for lån også til kirkelige formål, har ført 
til at kirkeeierne og kommunene har gjennom-
ført omfattende istandsetting av byggene. Dette 
er det beste utgangspunkt for å starte planlegging 
av fremtidig vedlikehold. Det foreslås igangsatt et 
prosjekt med tidshorisont 2020–2220, et 200–års 
perspektiv.

Prinsipper
Det foreslås at prinsippene som omhandles i 
neste kapittel skal legges til grunn for arbeidet 
med den kirkelige kulturarvi et 200-års per-
spektiv.

Organisering
1. Det foreslås i første omgang et 3-årig 

forprosjekt for å utvikle modeller for 
hvordan en skal legge opp et slikt langsiktig 
arbeid med utgangspunkt i foreliggende 
rapport.  Kirkelige fellesråd i Vestfold- 
kommunene bør eie prosjektet i samarbeid 
med Tunsberg bispedømme, kommunene 
og Vestfold og Telemark fylke. 

2. Det foreslås opprettet et sekretariat for 
kirkeeierne med prosjektansatte med 

Tunsberg bispedømmeråd som vertskap, 
alternativt hos Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. 

Finansiering og seismikk
3. Det foreslås at finansieringen av tiltaket 

søkes løst gjennom et samarbeid med 
Opplysningsvesenets fond. Det er beregnet 
at et 3-årig prosjekt kan realiseres for 7 
millioner kr. Prosjektet bør bygge på de 
prinsipper som framgår av rapporten.

4. Det foreslås et utvidet samarbeid med 
NORSAR (jordskjelvinstituttet) og riks-
antikvaren for å følge opp anbefalingen i 
vedlagte rapport. Må finansieres av staten 
og/eller gjennom tilskudd fra EU- instanser 
og forskningsprogrammer Norge deltar i. 
A. Gjennomføre en historisk analyse av  
 tilgjengelige kirkeprotokoller for alle   
 middelalderkirker i Vestfold slik at   
 samtlige hendelser kan avklares. 
B. Oppdatere det seismiske informasjons- 
 grunnlaget både med hensyn til  
 historiske og nyere data. 
C. Gjennomføre en mer detaljert regional  
 seismisk fare-analyse knyttet til 200 års  
 varighet, og på et begrunnet sikkerhets- 
 nivå (kanskje i området 10-3 til 10-4   

 pr år), hvor også lokale grunnforhold  
 er tatt med på en enkel måte. 
D. Gjennomføre en mer detaljert stedlig   
 (site specific) fare-analyse for en eller to  
 av de antatt mest utsatte middelalder- 
 kirkene. 
E. Gjennomføre en strukturell vurdering  
 av de samme kirkene med utgangs-  
 punkt i de beregnede seismiske  
 belastningene. Dette kan inkludere   
 både en empirisk ingeniørmessig   
 vurdering av bygningsstruktur og   
 analytiske beregninger. 
F. Konkludere med en vurdering av   
 anbefalte tiltak og med noen enkle   
 overslag over kostnader.

Noen oppgaver
5. Definere risiko og trusler.
6. Delta i det nasjonale og internasjonalt 

arbeid for bygningsvern og styrking av de 
gamle håndverksfagene. Etablere langsiktige 
samarbeidsordninger i nettverk mellom 
kirkeeierne, kommuner, fylker og private; 
som offentlige kulturinstanser, museer og 
eksempelvis historielagene. Riksantikvaren 
og Kirkens arbeidsgiver – og interesse-  
organisasjon (KA) er selvsagte samarbeids- 
partnere.

7. Trekke ut essensen av det som er beskrevet 
og omtalt i rapporten og kritisk vurdere 
hva som er viktig å ta med inn i et plan- 
verk for fremtiden.

8. Gjennomføre opplæring av alle som har 
ansvar eller berøres av det langsiktige 
vernet av middelalderkirkene; lovverk og 
bestemmelser, prosesser og prosedyrer.

9. Etablere og drifte nettverk for fagene tre, 
stein og kalk, verktøy, el-anlegg og over- 
våking i fredede bygg.
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Prinsipper

Middelalderkirker i Vestfold 2020 – 2220

Prinsipper som skal styre arbeidet med denne 
kirkelige kulturarv i et 200 -års perspektiv

1. Kirkene er en kulturarv som tilhører alle 
og skal bevares for kommende generasjoner

2. Kirkene skal bevares for all framtid. 
Derfor skal dokumentasjon av alle tiltak, 
arbeidsmetoder og materialer skje slik at 
det støtter fremtidig vedlikehold og stell

3.  Kirkene er gudstjenesterom i vanlig bruk 
og en uvurderlig kulturarv

4.  Tiltaket skal søke å finne balansen mellom 
ønsket om bevaring av kulturarven og 
menighetenes behov for et kirkerom

5.  Kirkene skal respekteres som levende 
kulturarv. Den ubrutte nær 1000 år gamle 
kontinuitet som gudshus er en funksjon i 
seg selv med egen verdi

6. Kirkene skal respekteres som «hellige 
rom» for høytid og stillhet, gudstjeneste, 
kulturarrangementer og kirkelige 
handlinger: dåp, konfirmasjon, vigsler og 
gravferdshandlinger

7. Kirkene skal respekteres som historiske 
dokumenter

8. Hver kirke skal respekteres som et arkitek-
tonisk dokument

9. All virksomhet skal skje ut fra en helhetlig 
vurdering. Kirkens behov og oppgaver skal 
veies mot historiske, arkitektoniske og 
estetiske forhold. Vurderingene skal styre 
avgjørelser i både i stort og smått

10. Antikvarisk arbeid skal alltid bygge på 
følgende prinsipper:
• Vis respekt for originalen og ha streng 

prosjektdisiplin og ledelse
• Tenk alltid på at et tiltak må kunne 

reverseres/gjøres om
• Bruk alltid riktig type materialer. Kom-

promisser skal ikke forekomme
• Bruk mye tid på å finne riktige arbeids-

metoder

• Still strenge krav til kvaliteten på alle 
typer materialer

• Still strenge krav til utførelsen av alle 
typer oppdrag inn- og utvendig.

• Still strenge krav til typer av verktøy
• Risikovurderinger og HMS–krav

11. Tiltaket skal starte med grundig dokumen- 
tasjon av hver kirke; bygget, inventar fast 
og løst og kirkegården nærmest bygget. 
Dette fordi:
• Dokumentasjonen skal gi grunnlag for 

en rekonstruksjon av kirken dersom det 
skjer brann, attentat eller naturkatastrofe

• Kirkene er verdifulle kunnskapsbanker. 
Dokumentasjon av kunst, murverk, 
muralmalerier og dekormaling, kon-
struksjoner, snekkerarbeid, inventar fast 
og løst med mer, skal bidra til bevarin-
gen, opplæring og kunnskaps- bygging

Kommentar
De 11 prinsippene foran er et sammendrag av 
notater fra 10 år med diskusjoner og erfaringer 
som kirkeverger og ansatte hos fellesrådene i 
Vestfold har hatt i samband med vedlikeholds- 
og istandsettingsarbeid på middelalderkirker.
Det er også tatt med inntrykk fra restaurerings-
prosjekter i andre land (EU og særlig svensk 
materiale), fra artikler i fagtidsskrifter, trykksaker 
og veiledningsmateriell fra Riksantikvaren og 
Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
(KA).

Botne kirke. Foto: Yngve Berntsen
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Middelalderkirker i Vestfold

Av de mange kirker som ble bygget i 
Norge i middelalderen, er bare noen få 
tilbake. Nesten 300 kirker i stein og   

       romansk stil ble bygget, de fleste i løpet av 
vel 100 år (1100-1200). Fra år 1000 og fram 
til utgangen av middelalderen ble det også 
bygget mer enn 1000 trekirker (forsiktig 
beregnet). I tillegg kommer kirkesteder som er 
forsvunnet; med en rekke mer eller mindre 
private bønnehus og kapeller. 1000 – 1300- 
tallet (fram til svartedauden) var med andre 
ord en svært aktiv byggeperiode. 

Det ble bygget ca. 140 steinkirker på Østlan-
det. I arkitekturen, byggestilen og utsmyknin-
gene ser vi at inspirasjon og håndverkere har 
kommet fra England og fra Danmark / konti-
nentet. Steinkirkene i Telemark utgjør en 
grensegruppe mellom øst og vest, og viser 
impulser fra begge kanter.

I dag har vi i hele Norge 162 middelalderkirker 
i stein og flere ruinkirker. Fra samme tidsperiode 
i middelalderen er 33 trekirker bevart, 28 av 
disse er stavkirker. Vi har også bevarte tømmer- 
bygninger fra senmiddelalderen. Disse og 
middelalderkirkene i stein og tre er uerstattelige 
bygninger for oss. De utgjør håndfaste bevis 
for vår kultur, samfunnsliv og sivilisatoriske 
plass i Europas historie. 

Det er nødvendig å ha visjoner, vilje, økonomi, 
lovverk og organisatoriske strukturer på plass 
som gjør det mulig å forvalte ansvaret for 
denne arven i århundrene som ligger foran oss.

I Vestfold har vi 21 steinkirker i romansk stil 
fra middelalderen. I tillegg har vi rester av 5 
nedrevne kirkebygg i Tønsberg by. Vi har en 
stavkirke (Høyjord). Under enkelte kirker i 
Vestfold er det også påvist rester av steinkirker 
som ble revet da folketallet steg og en måtte ha 
større plass, og bygget nytt (eksempler er:  
Stokke og Sandar). 

Middelalderkirkene i Vestfold er stadig i full 
drift. Her har gudstjenester, gravferder, brylluper 
og barnedåp blitt arrangert i 900 år. Dette er 
rett og slett en fantastisk skatt for oss alle. Vi 
har arvet dette fra 35 generasjoner som har 
levd før oss. Vi må gjøre alt vi kan for å forvalte 
arven godt.

I den foreliggende mulighetsstudie har vi tatt 
med tekst og bilder fra heftet «Vestfolds vakre 
Middelalderkirker som vedlegg. Heftet ble 
utgitt i 2006 av Vestfold Fylkeskommune og 
Tunsberg Bispedømmeråd. Foto og tekst er ved 
Jan Lindh, Tove Frøvoll Thoresen og Asbjørg 
Dalen. Design er ved Asbjørg Dalen. Opplaget 
var begrenset, men undertegnede har noen 
eksemplarer til utdeling.

MIDDELALDERKIRKER
Vestfolds vakre
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Kommuneoversikt

Fra 1. januar 2020 må det tenkes i nye 
baner hva gjelder hvem som har ansvar for 
middelalderkirkene i Vestfold. Dette 

gjelder 21 steinkirker, en stavkirke (treverk) og 
5 ruiner. Kommune- og regionreformene 
medfører at ansvaret fordeler seg på 6 store 
kommuner og kirkelige enheter i gamle Vest-
fold fylke. Fra 1.1.2020 skapes det i tillegg ett 
nytt fylke av Vestfold og Telemark. Kirkesok-
nene eier kirkene, kirkelig fellesråd forvalter 
kirkebyggene og kommunene finansierer drift, 
vedlikehold og investeringer.

Kommuner og kirkelige enheter (fellesråd), og 
hvilke kirker fra middelalderen de har ansvar for:

Larvik
Kirker: Berg gamle, Tanum, Tjølling, Hedrum, 
Styrvoll og Hem

Sandefjord
Kirker: Skjee, Kodal, Andebu og stavkirken i 
Høyjord

Færder 
Kirker: Nøtterøy

Tønsberg
Kirker: Sem, Ramnes, Fon og Våle og 5 ruin-
kirker 

Horten 
Kirker: Borre, Løvøya og Nykirke

Holmestrand
Kirker: Botne, Vassås, Hof og Sande

Sande og Botne kirker er i det nærmeste 
fullrestaurerte, det foregår avsluttende arbeid 
utvendig på Botne kirke. Hof og Vassås har 
gjennomgått oppgradering og er i god stand. 
Borre og Nykirke har gjennomgått istandset- 
ting og er i god stand. Det er behov for ekstra 
tiltak på Løvøya Kapell. Sem, Fon, Våle og 
Ramnes kirker er i god stand etter omfattende 
istandsetting. Nøtterøy er godt ivaretatt, Skjee, 
Kodal og Andebu kirker har noe etterslep 
vedlikeholdsmessig, stavkirken i Høyjord er i 
god stand og nyrestaurert. Berg gamle er i god 
stand, Tjølling, Tanum er under full restaure-
ring. Hedrum bør restaureres på grunn av 
skader som følge av metoder benyttet ved 
forrige restaurering (brukt sement i stedet for 
kalk), men er ellers i noenlunde god stand. 
Styrvoll og Hem kirker er i god stand.

Den foreliggende mulighetsstudien har som 
mål å vise at de 22 middelalderkirkene i 
Vestfold bør inngå i et meget langsiktig prosjekt 
hvor en sikter mot å utvikle modeller for 
ivaretakelse av gamle Vestfold fylkes mest 
fantastiske kulturminner, middelalderkirkene, 
i et tids-perspektiv av 200 år, 2020 – 2220. 

Dette krever spesielle grep. Utgangspunktet er 
imidlertid meget positivt. Kirkene det handler 
om er bygningsmessig i god stand. Flere har 
imidlertid gamle elektriske anlegg og mangler 
brannsikring. Helhetsbildet er allikevel at 
eierne og kommunene i Vestfold har tatt og tar 
ansvaret de har etter lov og forskrifter for 
denne unike bygningsmassen. Dette er det 
beste av utgangspunkter for at det kan skapes 
ansvarskjeder mellom berørte instanser i et 
prosjekt som blikker 200 år fram i tid - mot 
2220.
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Middelalderkirker i Telemark

Telemark hadde i middelalderen 17 
steinkirker. I dag er bare 9 av disse 
bevart og stående,  mens 3 er bevart 

som ruiner. I tillegg er det to praktfulle stav- 
kirker i fylket, Eidsborg og Heddal.

Det vises til vedlagte oversikt som også er 
tilgjengelig på hjemmesiden til nåværende 
Telemark fylkeskommune.

Det nye fylket, Vestfold og Telemark fylke, får 
til sammen 3 stavkirker, 30 steinkirker og 8 
kirkeruiner fra middelalderen. Kirkeruinene i 
Telemark er nokså store og vel bevarte. I 
rapporten trekker vi fram forhold som tidligere 
ikke har blitt tillagt vekt. Oslofeltets geologiske 
struktur er så spesiell at det er nødvendig å 
vurdere hvilke skader middelalderkirkene i 
stein vil bli påført i tilfelle jordskjelv. I denne 
forbindelse skal en i Telemark være klar over 
at Sauherad kirke fikk relativt store skader ved 
jordskjelvet i Kattegat 1759.



2120

Oslofjord – feltet, en geologisk  
sjeldenhet i verdensmålestokk

Vår nabo, Oslofjorden er ikke som andre 
norske fjorder. Den har oppstått som 
følge av en kraftig innsynkning i jord-

skorpa. Tar vi bort vannet, er dette er riftdal 
(graben) med samme geologiske karakteristika 
som The Great Rift Valley i Afrika (Etiopia, 
Kenya, Tanzania) og San Andreas forkastningen 
i California. Oslofjordfeltet har en kjempefor-
kastning (sprekk) fra Brumunddal, Mjøsa, 
under Gardermoen, gjennom Djupdalen (E-6) 
til Oslogryta, under Operaen, ut Drøbaksundet 
og Oslofjorden hvor den etter hvert deler seg i 
sprekksoner mot Norskerenna og mot svenske-
kysten (Koster-djupet), Kattegat, Danmark og 
videre.

Oslofjordfeltet er ikke mer enn 250 millioner 
år gammelt, og det er fortsatt rester å se av alle 
vulkaner, vulkanrør og lavastrømmer fra den 
gang. Det var voldsomme krefter i sving. Fra 
denne tid og fortsatt er det jordskjelv i dette 
område, og det vil komme nye. 

Følgende større jordskjelv i Oslofjordfeltet og 
dets omgivelser (Bohuslän, Kattegat og Jylland), 
er notert i historiske kilder i Danmark og 
Norge for tiden etter at middelalderkirker i 
Vestfold og Telemark ble bygget:

1. 1173 Maximus terræ motus fuerat in 
Dacia. Kilde: Chron. Erici regis.

2. 1198 Terræ motus fuit in Dacia. Flere 
kilder, valg: Petri Olai Min. Rosk. Ann. rer. 
Dan.

3. 1277 Terræ motus fuit in Dacia. Kilde: 
Birkerod efter Pergamentsbog i Dansk 
Atlas III 495

4. 1409 Nono terræ motus fuit ingens (Dacia) 
Kilde: Birkerod efter Pergamentsbog I D. 
Atl. III 495. Nedtegnelsene på latin beskriver 
minst 9 jordskjelv i løpet av noen dager og 
minst 150 døde. (Navnet Dacia ble ofte 
brukt av latinister – for Danmark, red. 
anm.)

5. 1515 Fuit terræ motus magnus, Kilde: 
Petri Olai Min. Rosk. Ann. Rer. Dan.

6. 1541 Sævus terræ motus factus est, Kilde: 
Petri Olai Min. Rosk. Ann. Rer. Dan.
(Dette skjelv antydes å ha vært voldsomt, 
og inntraff omtrent 2 timer etter midnatt, 
red. anm.)

Opplysningene i punktene 1-6 er hentet fra 
Forchhammer, J.G. (1841). Jordskælvet den 
3die April 1841, Samling til Jydsk Historie og 
Topographie, II, 210-229. Skjelvene er beskrevet 
som så kraftige at de sannsynligvis er følt i 
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Oslofjordområdet og på Sørlandet. Vi har ennå 
ikke funnet norske nedtegnelser som bekrefter 
dette. Danske arkiver er omfattende.

7. 1623, 24. mars, Oslofjorden, Kilde: Zeiller, 
M. (1658), Se NORSAR – rapporten, 
vedlagt

8. 1657, 24. april, Oslofjorden, Kilde: Es-
cholt, M.P. (1657), Se NORSAR – rappor-
ten,  beregnet styrke 4,8 – 5,0 Richters 
skala

9. 1745, 7. februar, Skagerak, Kilde: Gissler, 
N. (1747), Se NORSAR – rapporten

10. 1759, 22. desember, Kattegat, Kilde: Muir 
Wood, R. (1989), Se NORSAR – rappor-
ten, beregnet styrke 5,6 på R. Skala. (Da 
raste store deler av Tjølling kirke sammen)

11. 1794, 1. januar, Skagerak, Kilde: Muir 
Wood, R. (1987), Se NORSAR – rappor-
ten

12. 1841, 3. april, Nord- Jylland, Kilde: 
Forchhammer, J.G. (1841), Se NORSAR 
– rapporten, beregnet styrke 4,5 på R. 
skala

13. 1904, 23. oktober, Oslofjorden, Kilde: Se 
NORSAR – rapporten. Skjelvets beregnede 
styrke var 5,4 på R. skala, omfattende 
skader på middelalderkirken Idd kirke ved 
Halden bl.a.

14. 1953, 3. mars, Oslofjorden, Kilde: Se 
NORSAR – rapporten. Skjelvets beregnede 
styrke var 4,4 på R. skala

Bakgrunnen for at vi vektlegger forholdene 
over er at det ved restaurering av Botne kirke 
for noen år siden, ble avdekket at ytterste del 
av kistemuren på kirkens nordvegg hadde 
skader som var reparert med Portland-sement. 
Skadene var forårsaket av jordskjelvet i 1904. 
Da hadde det også oppstått andre skader, og 
det ble montert såkalte murankere med strekk-

stag i stål fra vegg til vegg for å holde kiste-
murene sammen. Denne forsterkingsmåte ses i 
flere middelalderkirker i landet.

I tillegg har det i lengre tid blitt arbeidet med å 
sette i stand Tjølling kirke. Vi hentet inn alle 
opplysninger om de omfattende skader som 
oppsto som følge av skjelvet i 1759 og fikk 
NORSAR til å utarbeide den vedlagte rapporten. 
Det kan tillegges at Tjølling Kirke opprinnelig 
er bygget som en basilika med hovedskip og to 
sideskip. Den ble bygget om til noe helt annet 
etter skjelvet. Ønsker en å oppleve et kirkerom 
slik Tjølling kirke opprinnelig har sett ut, skal 
en se på Ringsaker kirke. Den likner på gamle 
Tjølling Kirke og er intakt i den form den 
hadde i høymiddelalderen.

Det skal pekes på at det aldri tidligere i Norge 
er utarbeidet en rapport som den forskerne 
Lang og Bungum fra NORSAR (jordskjelvs-
instituttet) står bak og som følger dette doku-
ment som vedlegg. Det synes derfor viktig å 
legge ekstra vekt på denne type kunnskap. 
Mange vil trekke litt på skuldrene, kan hende, 
fordi hendelser som jordskjelv i vårt område er 
såpass lite frekvent at nær sagt ingen i distriktet 
husker for eksempel jordskjelvet i 1953.

Løfter vi imidlertid blikket for å skape entusi-
asme og gode systemer for middelalderkirkene 
gjennom et prosjekt med 200 års perspektiv 
frem i tid – blir saken en helt annen. Ved å se 
på listen foran er det åpenbart for oss at her 
må det fremskaffes mye ny kunnskap for å ha 
en beredskap som er løpende som en stafett-
pinne fra generasjon til generasjon frem i tid.

Det kommer nye jordskjelv i vårt distrikt, både 
små og større. 
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Arkivene tilfører  
oss ny kunnskap

Dette prosjektet bunner i at vi har et stort 
ansvar for bygninger som allerede har 
stått i snart 1000 år, og som vi derfor 

må ha tilsvarende langsiktige vedlikeholds- og 
omsorgsplaner for. Derfor anbefales det at en 
mulighetsstudie skal ha som mål å få til et 
arbeid i Vestfold hvor middelalderkirkene og 
ruiner i stein skal vurderes i et 200 års perspektiv 
fra 2020 til 2220.

Historisk kunnskap må danne en grunnmur i 
arbeidet, og i praksis må alle som kommer til å 
arbeide videre med saken tilegne seg mest 
mulig at den kunnskap om middelalderen i 
Norge og Norden som finnes i arkivene. I det 
følgende opplyser jeg om enkelte sentrale kilder 
og legger til noen spesielle jeg selv har hatt stor 
nytte av i mitt arbeid.

Den relativt sett nye Kirkeloven fra 1997 
innebar en juridisk og økonomisk selvstendig-
gjøring av kirkesognene og betydelig myndig-
hetsoverføring fra kommune til kirkelig felles-
råd. Strukturendringene medførte diskusjoner 
om hva en skulle gjøre med alle kirkelige 
arkiver. Departementet besluttet i samråd med 
Riksarkivaren at de kirkelige arkivene skal 
avleveres til Arkivverket og samles i statsarkivene. 

Med tanke på Kirkens 1000-årige tradisjoner i 
Norge er allikevel de fleste kirkearkiver som 
flyttes til statsarkivene ganske nye. Det finnes 
allikevel en god del eldre materiale fra noen 
kirkesogn i landet, men lite om norsk middelalder. 

I et middelalderkirkeprosjekt vil opplæring av 
alle medvirkende i kirke- og bygningshistoriske 
forhold være naturlig.

Opplysninger om kirkens virksomhet i middel-
alderen finnes her og der i flere kilder:

Arkiver/databaser
Diplomatarium Norvegicum (DN) er en 
kildesamling av norske brev og dokumenter, 
fra den eldste tid til 1570. DN gjengir innhol-
det i dokumentene ordrett på originalspråket 
(latin, gammelnorsk og blant annet mellomne-
dertysk) og er et helt sentralt verk for alle hvis 
virksomhet berører norsk middelalderhistorie. 
Det er utgitt 23 bind med over 19 000 doku-
menter. Første bind kom i 1847 og det forelø-
pig siste i 2011. Utgiver: Riksarkivet. Materia-
let stammer fra mange kilder. 21 bind er 
søkbare på internett som del av Riksarkivets 
digitaliseringsprosjekt (som er et samarbeid 
med Universitetet i Oslo).

Regesta Norvegica (RN) 
er en fortegnelse over alle kjente dokumenter 
om Norges middelalderhistorie. Regester: er 
korte sammendrag, i dagens språkdrakt, av 
middelalderdokumenter som har med Norge, 
nordmenn og norske forhold å gjøre. Hittil har 
det kommet 10 bind i denne serien. Det første 
ble utgitt i 1898. Bind nr. 10 kom i 2015. 
Utgiver: Riksarkivet. Disse dekker tidsrommet 
fra år 822 til 1430. Serien er et supplement til 
kildeserien Diplomatarium Norvegicum og kan 
leses først. Bindene 1 til 9 er digitalisert og 
søkbare.

Riksantikvaren (R) 
har også etter en omorganisering nylig, fortsatt 
ansvaret for middelalderkirkene. Har et omfat-
tende arkiv om alle kirkebygg i tillegg til en 
mengde spesialkunnskaper om kirkelige inven-
tarier og utsmykking, tekstiler, byggemetoder 
og alle andre forhold som møter bygningsan-
svarlige personer og fagfolk. Riksantikvaren 
har direktoratsfunksjon og forvalter lovverk og 
bestemmelser som gjelder fredede objekter, som 
i vår sak gjelder bygg og anlegg fra tiden før 
reformasjonen (1537). Arkivene er søkbare og 
administrasjonen er meget hjelpsom overfor 
den interesserte. Riksantikvaren utgir og har 

utgitt rekker av trykksaker og materiell som er 
obligatorisk lesning for den/de med ansvar for 
middelalderkirkene.

Kirkebyggdatabasen, Kirkens arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon (KA). 
Kulturdepartementet, Kirkerådet og Riksanti-
kvaren ønsker at kirkeadministrasjonene landet 
rundt skal legge inn all dokumentasjon som 
gjelder norske kirker i en database. På denne 
måte får en også registrert alle opplysninger 
som gjelder de mange kirker som ikke er varig 
vernet eller såkalt listeført som særlig interes-
sante bygningsobjekter. Noe av det som er 
registrert overlapper registreringene hos Riks-
antikvaren. Basen har begrensninger hva 
gjelder søkbarhet. KA har gjennom flere år 
utgitt hefter som gir kunnskap og råd om 
forvaltningen av kirker, inventar o.a.

Vatikanarkivet (V)
De pavelige arkivene Vatikanstaten i Roma har 
stor betydning, med alle sine kilder om norske 
forhold fra den tiden da den Norske Kirke var 
en del av den verdensomspennende katolske 
kirke. Det har gjennom tidene vært vanskelig å 
få tilgang til disse arkivene for forskere fra 
Norden, men i perioden 1859 – 61 (P.A.
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Munch), 1928 – 39 og i 1980 – årene har 
nordiske forskere arbeidet i Vatikanet. Det 
finnes et meget interessant sammendrag av 150 
såkalte supplikker fra den norske kirkeprovinsen 
for perioden 1410 – 1541 og er referert i noe 
som omtales som pønitentiariatets protokoller. 
Dette er bønneskriv om syndstilgivelser. Mate-
rialet fra Vatikanet gir et fantastisk innblikk i 
livet og forestillingsverdenen rundt kristentroen 
og livsvilkårene i soknene, hvor kirkebyggene 
var de sentrale samlingssteder og rammer rundt 
høytid og dagliglivet.

De hanseatiske arkiver
Fra hansabyene ved Østersjøen, og da i særlig 
grad Lübeck, drev hanseatiske kjøpmenn en 
omfattende handel på Norge helt fra tidlig 
middelalder. I arkivene finnes det materiale 
som forteller om virksomheten de drev i Viken 
og i Tønsberg

Danske og svenske arkiver
Det er fortsatt slik at gammelt norsk materiale 
som forteller om mange sider av livet i middel-
alderen og norsk historie, oppbevares i for-
skjellige arkiver i fremst Danmark, men og i 
Sverige. 

Jarlsberg Hovedgård
Når det gjelder steinkirker i Vestfold som var 
«underlagt» Jarlsberg grevskap, kan det 
opplyses at arkivet på Jarlsberg Hovedgård 
inneholder en rekke nedtegnelser som gjelder 
grevskapets kirker. Grevskapet ble opprettet i 
to omganger, og omfattet fra 1678 hele Vest-
fold fylke. Arkivene er systematisert av en 
arkivar. Tilgangen til arkivene styres av ved-
kommende, eieren og Vestfold fylkesmuseum.

Museer i Vestfold og Telemark
Flere dokumenter fra middelalderen finnes i 
offentlige eide samlinger, også kirkelige doku-
menter. Kontakt det enkelte museum.

Statsarkivet på Kongsberg
Har dokumenter fra kirkelige arkiver som 
beskriver steinkirkene. Har egen lesesal og er 
svært hjelpsomme. Søkbare kilder på internett.

Private
Vi kjenner til at det er en rekke private eiere av 
middelalderdokumenter, både i Vestfold og 
Telemark. Vi nevner i denne forbindelse særlig 
Telemark ettersom Vestfold og Telemark nå 
blir ett fylke fra 1.1.2020.

Historielagene
Sitter på mengder av opplysninger av lokal 
karakter og vil for fremtiden være helt uunn-
værlige samarbeidspartnere hva gjelder arkiv-
søk, drøfting og pedagogisering av kunnskaper 
om middelalderkirkene i Vestfold.

Bøker
Opplysninger om kirker og kirkelige forhold i 
middelalderen finnes også i et flertall av trykte 
kilder. Her nevnes kun noen få:

• Bokverket KIRKER I NORGE Bind 1 
Middelalder i stein. Forfattere: Øystein 
Ekroll, Morten Stige og Jiri Havran. Forlag 
ARFO. Utgitt: 2000, med forord av Odd-
bjørn Sørmoen. ISBN 82-91399-09-3 
En fantastisk bok, rikt illustrert med 
fotografier i særklasse og tekstmessig 
preget av kunnskap så det holder!

• Klosterlasse, stormfuglen som ville gjenerobre 
Norden for katolisismen. Forfatter: Oscar 
Garstein. Forlag: Aschehoug. Utgitt: 
1998. Redaksjonell note av Lars Roar 

Langslet. ISBN 82-03-17984-3 
En meget spesiell bok med for meg mengder 
av nye opplysninger om danskekongens 
religiøse revolusjon og ran (1537) av 
kirken samt innsyn i intrigene, flukt fra 
Norge, og etterretningsvirksomhet av 
calvinsk kaliber. Alt spunnet rundt den 
legendariske kjøpmannssønnen fra Tønsberg, 
den eventyrlige Lars Nielssøn – eller  
Laurentius Nicolai Norvegicus. Nyttig 
informasjon for den som skal ta vare på 
bygninger fra katolsk tid.

• Förlorarnas Historia. Forfatter: Magnus 
Nyman. Forlag: Katolska Bokförlaget. 
Utgitt:1997. ISBN 91-85530-41-7 
Svensk tekst. Opplyser om mange hendelser 
i Norge ved reformasjonen. En bok til å bli 
klokere av. Hva skjedde med det gamle 
inventaret i kirkene, og med kirkeskikkene? 
Hva ble stjålet, og hva ble ødelagt?

• Sjukbesök och dödsberedelse. Forfatter: 
Stina Fallberg Sundmark. Forlag: Praktisk 
teologisk fakultet, Universitetet i Uppsala. 
Utgitt: 2008. ISBN 978-91-7580-373-9 
Svensk tekst. Gir innblikk i hvordan 
prester og diakoner samhandlet med 
familier og den syke, eller døende – i 
katolsk tid. Gir innblikk i tidsånden, 
virkelighetsoppfatningene, skikk og bruk 
og fromheten hos middelaldermenneskene. 
Beskriver bruken av kirkebyggene, kirke-
rommet og kirkeklokkene. Det som står 
beskrevet her kunne like gjerne ha vært en 
beskrivelse fra Norge i middelalderen.

Kommentar
Opplistingen av ulike kilder her over, kan synes 
for lang og omstendelig, men er et forsøk på å 
vise at den og de som skal ha ansvar for våre 
kirkebygg og ruinkirker i århundrene fremover, 
har mange kilder å øse kunnskap fra. «Betre 
bør du ber ikkje i bakken enn mannevit mykje». 
Da kommer det til å gå bra med våre fantastiske 
kulturskatter i Vestfold. Kanskje prosjektet kan 
benyttes i andre områder av landet vårt?

Botne kirke. Foto: Yngve Berntsen
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Eiendomsforvaltning  
i Svenska Kyrkan
Eksempel: Karlstad Stift

Svenska Kyrkan ble skilt fra staten ved 
milleniumskiftet 1999/2000. Skillet var 
mer gjennomgripende enn hva tilfellet 

var i Norge noe senere.

Karlstad stift (bispedømme) er ett av i alt 13 
stift i Sverige, og har ansvar for vel 1000 bygg 
og eiendommer. Det er kirker, kapeller, krema-
torier, driftsbygninger, presteboliger, klokke-
tårn, kirkegårdsanlegg osv. Bispedømmet 
omfatter de geografiske områdene Dalsland og 
Värmland – og grenser mot Norge. For å holde 
orden på bygningsmassen og oppdrag benyttes 
et dataprogram som blant annet Olav 
Thon-gruppen benytter for å holde orden på 
sine hoteller og eiendommer.

Ved reformasjonen beslagla Gustav Vasa alle 
eiendeler til den katolske kirke i Sverige. Noe 
ble gitt til universitetene og er i deres eie 
fortsatt. På 1700 – tallet fikk Svenska Kyrkan 
en god del eiendommer tilbake igjen, og har 
forvaltet disse på lokalt nivå helt opp til vår 
tid. Inntekter ble benyttet til prestelønninger og 
drift.

Forvaltningen av eiendommene i dag foregår i 
nær kontakt med prostiene og menighetene. 
Biskopen og stiftets administrasjon holder til i 
Karlstad. Eiendomsavdelingen er en del av 
administrasjonen. (Administrasjonen i stiftet 
tilsvarer bispedømmekontoret i Norge) Anskaf-
felser skjer etter reglene om «Offentlig 
upphandling» som stort sett er det samme som 
reglene om offentlige anskaffelser i Norge. 
Systemet drives av forbausende få ansatte. De 
fleste tjenester kjøpes inn.

Etter 1995 har stiftet ansvar for et kirkefond 
(likvide midler), skogarealer og jaktrettigheter, 
bygningsmassen, jordbruksarealer med mer. 
Kirkefondet som tilhører Karlstad Stift er på 
noe over 100 millioner SEK, og forvaltes av en 
egen nemnd. 60 % ligger i rentebærende fond, 
30 % i aksjefond og 10 % i alternative plasse-
ringer. Skog- og jordbruksarealer utgjør samlet 
ca. 470 000 mål (daa). Avkastningene fra fond, 
jord og skog bidrar til lønninger og drift av 
Svenska Kyrkans virksomhet i stiftet. I tillegg 
får Kyrkan inntekter i form av medlemsavgift. 
Det en allmenn oppfatning at det er «moder-
ne» i Sverige å melde seg ut av Svenska Kyrkan 
av økonomiske grunner. En familie kan spare 
en del penger på dette, men èn person i famili-
en beholder ofte medlemskapet! Medlemstallet 
har sunket til 57,7 % av befolkningen. Begra-
velsesvesenet ufører Svenska Kyrkan på opp-
drag fra staten. Denne delen av virksomheten 
finansieres over skatteseddelen. Årlig får stiftet 
også tilgang på statlige bidrag til istandsetting 
av bygg og anlegg av stor kulturhistorisk verdi.

På hjemmesiden til Karlstad stift ligger det 
lister over vedtatte bygningsmessige tiltak for 
2020.

Svenska Kyrkans flagga.
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Litt om eiendomsforvaltning i  
Den Norske Kirke

Skillet mellom kirke og stat i Norge ble 
formalisert ved grunnlovsvedtak 21. mai 
2012. Bestemmelsene berørte kun 

forholdet mellom kirke og stat og grep ikke inn i 
forholdet mellom kirken lokalt og kommunene. 
Mange har ikke oppfattet denne nyanse.

Den katolske kirkes eiendommer og kapital fra 
gammel tid ble også i Norge beslaglagt og 
overtatt av kongemakten ved den såkalte 
reformasjonen 1537. Det samme skjedde i 
andre protestantiske land og områder i større 
eller mindre grad. Noe ble i århundrenes løp i 
Norge overdratt til privilegerte og det militære, 
men det var mye igjen i 1814. Stortinget 
vedtok at «Det beneficerede kirkegods» skulle 
legges i et fond, som nå har fått betegnelsen
«Opplysningsvesenets Fond» (Ovf). Helt fram 
til vår tid har man forbausende nok klart å 
holde det meste intakt. Fondet har en stiftelses- 
form.

Fondet forvalter jord, skog, fjellområder, 
fallrettigheter, jaktrettigheter, bygg og anlegg 
og kontanter. Fondet er Norges største eien- 
domsbesitter etter staten. Det er ikke uten 
videre enkelt å fastsette rett verdi på det fondet 
eier. Det er mange som gjerne vil kjøpe eller 
komme over fondets eiendeler så billig som 
mulig og gjør store anstrengelser for å få det 
til. En kan derfor si at i de siste 25 år har fondet 
opplevd et økende press fra storsamfunnet.

Fra forskjellig hold blir det pekt på at fondets 
midler burde benyttes til å løse det vedlikehold- 
setterslepet som eksisterer på bygg og anlegg i 
Den Norske Kirke. Dette er en besnærende 
tanke, men en skal være klar over at fondet 
ikke er stort nok til at det kan bære så store 
kostnader som det her er snakk om. Det vises i 
denne forbindelse til de beregninger Kirkens 
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) har 
utført for Kirkerådet og Kulturdepartementet.

Lokalt er det soknet som i henhold til Kirkeloven 
eier kirkebygg og gravlunder. Eierskapet skal i 
henhold til regler fastsatt av departementet 
(2002) ordnes slik at kommunen skal overføre 
kirkens eiendeler vederlagsfritt til soknet der 
hvor hele eller deler av kirkens eiendommer 
fortsatt er oppført i grunnboka som kommunal 
eiendom. I Vestfold er dette delvis gjennomført. 
Slik er også situasjonen i andre deler av landet.

Bispedømmekontorene / bispedømmerådene er 
i dag ikke tillagt noe eiendomsforvaltningsansvar 
for kirkelige eiendommer slik situasjonen er i 
Sverige. Kirkeloven gir biskopen tilsyns- og 
samtykkeroller i enkelte saker som omfatter 
eiendommer og fond. Det er derfor ikke noen 
instans verken sentralt i Den Norske Kirke eller 
i bispedømmene som har avgjørende roller i 
eiendomsforvaltning lokalt i soknene eller i 
Ovf. Forskjellene til andre land er i realiteten 
stor. Det kan være riktig å vurdere om tiden nå 
kan være moden for en fornyet diskusjon om 
hvordan forvaltning av midler som tilhører 
Den Norske Kirke skal organiseres i fremtiden.

Livet leves ikke i staten, men i kommunen, sies 
det. Livet i Den Norske Kirke leves også lokalt 
i soknet. Dersom en ser systemet fra soknets 
eller kommunens side har en i dag ikke innflytelse 
på formuesforvaltningen eller bruk av avkast-
ningen fra Opplysningsvesenets fond, det 
gamle kirkegodset. Lokalt sitter imidlertid 
soknet og kirkelig fellesråd med ansvaret for 
den lokale driften og eiendomsforvaltning - 
med kommunen og staten som finansierings-
instanser.

I første omgang synes det imidlertid interessant 
å ta en diskusjon om Opplysningsvesenets fond 
i alle fall kan bidra til å finansiere et prosjekt 
av den karakter som foreliggende studie foreslår.

Fon kirke. Foto: Per Astrup Andreassen
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Offentlige anskaffelser

Holmestrand kirkelige fellesråd har  
arbeidet kontinuerlig fra 2005 og fort-
satt med istandsetting (som prosjekt) av 

kirkene i Holmestrand (1674), Hillestad (1724) 
og Botne middelalderkirke (ca. 1150 – 1200). 
Det ble tidlig klart at arbeidsoppgavene krevde 
omfattende kunnskaper om Lov om offentlige 
anskaffelser og anskaffelsesforskriften. Under-
veis er lov og forskrift justert og utvidet en 
rekke ganger.

Etter råd fra Holmestrand kommune inngikk 
Holmestrand kirkelige fellesråd avtale med 
kommunenes VOIS-organisasjon (Vestfold 
offentlige innkjøpssamarbeid) om assistanse. 
Konsulent Harald Andersen hos VOIS påtok 
seg rollen som rådgiver. Han arbeider nå for en 
av Norges eldste aktører på kommunefeltet; 
Norsk Kommunalteknisk Forening, og utfører 
også oppdrag for Direktoratet for Byggkvalitet.
Fra 2007 har kirkeverger/ kirkelige fellesråd i 
Nord-Jarlsberg ved hjelp av denne assistanse 
på riktig vis kunnet saksbehandle anbuds- 
materiale og kunngjøringer i DOFIN-systemet, 
kontrakter, innkjøpsavtaler, anbudsprosesser, 
samt  opplæring av medarbeidere i anskaffel-
seslovens regelverk og «filosofien» bak.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som 
administrerer lov om offentlige anskaffelser. 
Departementet har utgitt veiledningen  
«Anskaffelsesforskriften». Dette er et omfattende 
regelverk, bare innholdsfortegnelsen består av 
16,5 A4 sider. Forskriften har over 350 sider. 
Det er krevende for kirkeverger og kirkelige 
fellesråd å ha nok kunnskaper in house til å 
styre restaureringsprosjekter og eiendomsfor-
valtning etter regelverket. Dersom det lykkes å 
få i gang et middelalderkirke-prosjekt i Vestfold, 
er det naturlig at VOIS blir veileder og tilrette-
legger.

Ett av virkeområdene som lov om offentlige 
anskaffelser anvendes på er nyproduksjon av 
bygg og anlegg, utbedringsarbeider og såkalt 
tyngre vedlikehold. Fredede bygg og anlegg fra 
tiden før 1537 er naturligvis et virkeområde 
som krever helt spesielle angrepsvinkler, og 
som kan være en utfordring i forhold til 
reglene.

Er det mulig å tilpasse reglene om offentlige 
anskaffelser bedre til de helt spesielle krav som 
fredede objekter fra tiden før 1537 (reforma-
sjonen) stiller?

Uansett hvor godt en forbereder seg vil en 
middelalderkirke med 900 år på nakken 
komme med overraskelser underveis ved 
restaurering. Budsjetteringen er vrien. Såkalt 
Norsk Standard, eller normale kvalitetskrav 
ved nyproduksjon må vike for høyere krav. 
Trematerialer kan koste mange ganger listepris 
fordi en stiller spesielle krav til kvalitet. Det 
kan være bare en murmester som behersker 
arbeidet med en defekt mur, og han kommer 
fra Slovakia. En byggmester må på kurs for å 
lære gamle byggeteknikker. Elektrikerne må 
læres opp av andre elektrikere som har deltatt i 
oppgraderingsarbeid av fredede bygg. Kobber-
ledninger i stedet for ledninger med aluminiums- 
kjerne. Innredninger må spesialbestilles. Rett 
sort snekkerfuru finnes bare å få tak i fra det 
indre av Småland i Sverige, sier enkelte. Det 
meste av maling på treverk inne og ute må 
være linoljefarger, sier andre. Bare enkelte 
produsenter bruker den beste linoljetypen. 
Utvendig og innvendig kalking krever spesial-
kompetanse. Selve prosjektet må ikke gå for 
fort fram da Riksantikvarens og biskopens 
ansatte må få tid til å foreta vurderinger og 
valg av materialer og utførelse.

Disse eksemplene er noen av utfordringene ved 
kulturhistoriske tiltak. 

De som har arbeidet lenge med problemstillingene 
foreslår at det utarbeides egne retningslinjer for 
restaurering av fredede anlegg, som middelalder- 
kirker, i forhold til bestemmelser i lov om 
offentlige anskaffelser og kulturhistoriske krav.

Ramnes kirke. Foto: Per Astrup Andreassen
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Internkontrollsystemet IK KIRKE
Etter restaurering og istandsetting. Hvordan skal kvalitet ivaretas i tiår etter tiår?

I arbeidet med foreliggende mulighetsstudie 
om et middelalderkirke- prosjekt i Vestfold 
2020 – 2220, har kirkevergene i Nord-  

Jarlsberg prosti til og fra arbeidet med å finne 
praktiske måter for å ivareta kirkeeiernes og 
ansattes løpende årvåkenhet, rapportering og 
forslag til tiltak. Altså: etter istandsetting
– hvordan forvalter vi, drifter vi, og vedlike- 
holder vi investeringer som er utført på den 
enkelte kirke?

Kirken (som eier) trenger egnede administrative 
og praktiske verktøy til sin forvaltning av 
kirkelige bygg og anlegg.

Det er jo det jevne arbeidet med de gamle 
kirkebyggene som over tid gir best resultat, alle 
forhold tatt i betraktning. Hvem er gode på 
løpende internkontrollsystemer? Det mest 
naturlige for Kirken lokalt, er å søke råd og 
samarbeid med «sin» kommune. Henvendelser 
direkte ut i markedet er ofte svært fordyrende.

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) 
hadde en løsning. Den benyttes av mange 
norske kommuner. Det ble derfor deres program- 
vareutvikler firmaet New Generation  
Communication AS (NGC) ved daglig leder 
Jonas Havord, som på vårt oppdrag utviklet 
internkontrollsystemet IK KIRKE. Dette er 
utviklet fra internkontrollsystemet IK BYGG.

IK BYGG er integrert med programmet  
FDV–BYGG (forvaltning, drift og vedlikehold). 
Internkontrollsystemet benyttes for å holde 
orden på bygningsmassen i kommuner over tid.

IK KIRKE er foreløpig ikke et fullverdig FDV
– system, men synliggjør et kirkebyggs tilstand 
og skaderisiko slik at det blir lettere å dokumentere 
nødvendig vedlikehold. Internkontroll- spørs-
målene i IK KIRKE om helse, miljø og sikkerhet 
er tilpasset kirkebygg.

I Vestfold har Larvik kirkelige fellesråd tatt i 
bruk IK KIRKE. Deres arbeid er banebrytende 
og foreslås som modell for det jeg gir arbeids- 
tittelen: Middelalderprosjektet i Vestfold 2020
– 2220.

I kommuner hvor den kommunale- og kirkelige 
forvaltning benytter sammenliknbare intern- 
kontrollsystemer i eiendomsforvaltning får 
man en ekstraeffekt ved at den bevilgende  
myndighet i kirkelige spørsmål, kommunestyret, 
ser at kommune og kirke benytter samme 
system som grunnlag for vurderinger, drift- og 
investeringsforslag.

Det er kommune-Norge (KS) gjennom NKF 
som eier internkontrollsystemet IK BYGG. 
Firmaet som er nevnt ovenfor, NGC, har 
deretter etter tillatelse utviklet tilleggsmodulen 
FDV-BYGG. Spesialprogrammet IK KIRKE er 
utviklet med utgangspunkt i det vi kan kalle 
for kommuneprogrammet IK BYGG. Det er nå 
relativt enkelt å tilpasse et eget FDV-program 
for middelalderkirker. IK KIRKE er praktisk, 
kan lastes ned til mobiltelefon og nettbrett og 
benyttes i det daglige arbeidet med vedlikehold 
og tilsyn. Ansatte hos eierne av kirkene, kirke- 
tjenere, vaktmestere, driftssjefer og kirkeverger 
kan enkelt legge inn sine synspunkter om 
forhold som bør overvåkes eller gjøres noe med. 

Kostnadene for utvikling av internkontroll- 
programmet IK KIRKE er finansiert ved hjelp 
av fylkesmannens tilskudd til foreliggende 
prosjekt.

Botne kirke. Foto: Yngve Berntsen
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Prinsippet om  
«fullført saksbehandling»

Arbeid med saksutredninger til kommunale- 
og fylkeskommunale styrer, råd og 
utvalg følger gjerne prinsippet om full- 

       ført saksbehandling. Dette innebærer at 
saksutreder skriver i for eksempel rådmannens  
navn. Saksutrederen tar inn i sakene alle relevante  
forhold som rådmannen skal vurdere i lys av 
planer, oppdrag og lov og forskrift. Utrederen 
skal drøfte, vurdere og konkludere i forhold til 
alle saksrelevante forhold – i rådmannens 
navn. Til sist er det rådmannen som i navnet 
og/eller i praksis godkjenner saken for politisk 
behandling eller avgjørelse etter delegasjon.

Det er faktisk svært interessant å se hvordan 
saksutredningssystemet i offentlig forvaltning 
fungerer. Ting kan gå langsomt i forvaltningene,  
men grundigheten sikrer mot forhastede 
avgjørelser og feil.

Arbeidsprinsippet fungerer meget bra i en  
organisasjon der alle ingredienser «befinner seg 
i samme kake».

Den Norske Kirke er å likne med offentlig 
forvaltning. Regler som gjelder i kommune- 
sektoren gjelder i Kirken. Kirkevergen er 
kirkens rådmann, leder av kirkelig fellesråd er 

å likne med ordføreren. Forskjellene er imidlertid 
store for øvrig.

Kirkeadministrasjonene kjennetegnes av at de 
løser mange oppgaver, men har lav bemanning. 
Kirkevergestillinger er meget krevende. Eiendoms- 
forvaltning i Den Norske Kirke er en lokal  
oppgave som de fleste kirkelige fellesråd (som 
forvalter kirkeeiendommene på soknets vegne) 
må leie inn hjelp til dersom en ikke har egne 
stillinger øremerket dette fagfeltet. Ved store 
restaureringstiltak av kirker er det derfor ofte 
slik at kirkevergene ikke har tid til byggherre-
ansvaret, men kjøper utvidet byggeledelse og 
benytter totalentreprise som anskaffelsesmodell. 
I tillegg kjøper fellesråd assistanse for å gjennom- 
føre anskaffelser riktig etter bestemmelsene i 
lov om offentlige anskaffelser og for å følge 
huskaffelsesforskriften.

Menighetsrådene i soknet (eier) og kirkelig 
fellesråd (forvalter) har også andre særlige 
vansker i eiendomssaker. Finansieringen av 
driften i Den Norske Kirke lokalt skjer via 
rammetilskuddet fra staten til kommunene, og 
bevilges årlig av kommunestyrene. Investeringer 
er kommunens ansvar og skal skje innenfor de 
finansieringsrammer kommunen rår over. 

Det forekommer også at det kan komme 
private bidrag til enkelte investeringstiltak i 
Kirken, samt øremerkede tilskudd fra riksanti-
kvaren. Kirken har ikke kontroll med sine 
inntekter. Opplysningsvesenets fond (det gamle 
kirkegodset fra katolsk tid og senere) har ikke 
ansvar for å finansiere tiltak i kirken lokalt. 
Ved arbeid på middelalderkirkene har heller 
ikke eierne og forvalterne kontroll med hva og 
hvordan problemer og tiltak skal løses, fordi 
objekter fra middelalderen er totalfredet. I 
Vestfold er det riksantikvaren og bispedømme-
rådet ved Tunsberg biskop som kan pålegge 
løsningsmåter og tiltak i samband med en 
restaurering og omfattende vedlikehold. 
Bestemmelser ligger i kirkeloven, kulturminne-
loven og kommuneloven. Kirkens regnskaper 
føres noe annerledes enn kommuneregnskapene.

Kirkelig fellesråds daglige leder er kirkevergen. 
I en byggesak som berører middelalderkirker 
må kirkevergen i planleggings- og gjennomfø- 
ringsfasene forholde seg til selvstendige juridiske 
enheter som: Menighetsrådet (soknet) som eier, 
bispedømmeråd og biskop, riksantikvaren, 
kommunen (rådmannen, økonomi-, kultursektor 
og plan og bygg) i tillegg til selve byggherre-
ansvaret, byggeledelse, entreprenører,  

leverandører og anskaffelsesregelverket  
(Doffin, for eksempel).

Det er derfor krevende å arbeide med plan – og 
bygningstiltak i saker om fredede middelalder- 
kirker da avgjørende beslutninger tas av 
myndigheter utenfor Den Norske Kirke.

Dersom det er stramme administrative kår og 
tjenester anskaffes i form av totalentreprise, er 
det åpenbart for alle at dette skjer til en høy 
kostnad. Alle instanser som er nevnt skal inn i 
saken. Mange entreprenører mangler erfaring 
fra samarbeid med riksantikvaren. Vi vet hvor 
kostbart det kan bli. Vi har i så måte lang 
erfaring med å se at kalkyler sprekker.

Fellesrådene i Re og gamle Holmestrand, har 
gjennomført totalrestaurering av kirkene
(6 kirker) ved hjelp av en fremgangsmåte som 
gir byggherren et tydeligere praktisk hoved- 
ansvar. Stikkordene er: «Go and stop», og 
prinsippet om fullført saksbehandling.
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Hvordan løste de kirkelige  
fellesrådene i Re og gamle  
Holmestrand oppgavene?

Fellesrådene besluttet i denne sammenheng 
istandsetting av i alt 6 kirker (3 + 3). 3 av 
disse var middelalderkirker i stein.  

Omfattet selve kirkehuset, alt inventar og 
tekstiler, el-anlegg og VVS. Gamle Holme-
strand var pioneren, mens Re fortsatte og 
utviklet modellen videre. Fra start benyttet 
kirkevergene smidige arbeidsmetoder for å 
avhjelpe de vansker som kunne oppstå når 3 
offentlige instanser utenom den lokale del av 
Den Norske Kirke hadde lovhjemlet rett til å 
delta i kirkens eiendomsforvaltning (kommune, 
biskop og riksantikvaren).

1. Kirkevergen får byggherreansvaret
2. Søknad til kommunen om investeringsmidler 

for tilstandsanalyser, en for hver kirke
3. Anbudsrunde, valgt firma utarbeider 

tilstandsanalyser
4. Fast kontaktperson hos riksantikvaren(R) 

og biskop (B) Detaljert gjennomgang av 
analysene og retningsgivende «krav» 

5. Kirkevergen: avtale med rådmannen, 
saksutredning av budsjettsak etter prinsippet 
om fullført saksbehandling, med fast 
kontaktperson i rådmannens stab. Bud-
sjettsaken behandlet i menighetsråd og 
kirkelig fellesråd, oversendt kommunen for 
videre saksbehandling. Anbefalt 3 – 3,5 
millioner investeringsmidler pr. år, LTB. 
Noe mer klarte vi ikke å bruke pr. år med 
full kontroll mente vi – og det var riktig.

6. Forslag i tilstandsanalysene delt opp i 
mindre deler, gjennomført etappevis. Ikke 
totalentreprise. Logistikkplan. (Eksempel: 
Yttertak, blikkenslagerarbeid, vinduer og 
dører, innvendige trearbeider og gulv, 
kirkens inventar og utsmykning, malings-
fjerning, maling og kalking inne og ute, 
VVS, el-anlegg og lyd osv.) Samråd R og B

7. Anbud byggeledelse. Ansvar HMS, rapport- 
eringsanalyser og frekvens byggemøter. 
Samarbeid kommune om eventuelle for-
hold utover demontering og remontering 
som krevde byggesaksbehandling

8. Forsikringer
9. Avklaring om bruk av egne ansatte til 

arbeidsoppgaver (egenregien)

10. Etablerte samarbeid med VOIS / privat 
konsulent om system for offentlige anskaf-
felser, utlysninger anbud Doffin, opplæring, 
bruk av inngåtte såkalte kommune- 
kontrakter, detektivarbeid for å finne gode 
leverandører av trematerialer, og stein til 
reparasjon av middelaldersk murverk, 
utviklet anskaffelsesformer som tok hensyn 
til at R og B skulle konsulteres. Gjaldt 
oftest R 

11. Detektivvirksomhet for å finne fagfolk med 
spesiell interesse for restaureringsarbeid

12. I forhold til R ble det etablert en praksis 
etter prinsippet om fullført saksbehandling 
som var en nyhet for R. I hver etappe 
oppsto spørsmål om valg av arbeidsmetoder, 
materialvalg, antikvariske avveininger, 
kvalitetsdiskusjoner, fargevalg, dimensjo-
nering, valg av leverandører m.m. R kan 
med hjemmel i kulturminneloven i praksis 
styre et restaureringsprosjekt med streng 
hånd. Om tvil oppsto underveis i prosjektene 
ble det etablert en praksis hvor kirkevergen 
fremskaffet alternative løsninger (gjerne 3) 
som ble fremmet i møte med R. Deretter 
drøfting, og R `s beslutning. Etter beslutning 
opptrådte kirkevergen som  »Riksantikvar»  
(forlenget arm), og sørget lojalt for at 
pålegg ble gjennomført i praksis. Denne 
smidighet ble etter hvert så innøvd at 
arbeidet med de 6 kirkene aldri måtte 
stoppes for å vente på R `s avgjørelser. En 
rekke kompliserte forhold ble avgjort så 
raskt som etter telefonsamtaler grunnet 
god forberedelse og samarbeid. Dette 
kaller vi for fullført saksbehandling på 
tvers av grensen mellom juridiske enheter. 
En modell for smidig gjennomføring og 
rolleutvidelse

13. Kirkevergen og byggeleder, prisforhandlinger, 
enkel opplæring av fagfolk om respekten 
for kirkenes historie, betydning og kirkens 
symboler, ivaretakelse av godt arbeidsmiljø, 
HMS – kontroller og risikoanalyser, takling 
av befaringer og besøk av nysgjerrige til 
kirkene underveis i prosjektene

14. Etappemetoden «Go and stop» ble innført 
for at prosjektene ikke skulle gå for fort 
fram. Framdriften skulle ikke være raskere 
en bevilgningstakten. Såkalte kvalitets-stopp  
underveis, kontroll av budsjett og disiplin, 
gjennomgang alle detaljer for dokumentasjon 
til R eventuelt B, og arkiv. Ved fare for 
budsjettavvik på grunn av avdekkede feil 
og mangler som ikke lå i tilstandsanalysen 
– fikk en ved hjelp av denne metoden tidlig 
tatt opp mulige budsjettoverskridelser med 
rådmannen og tid til å avhjelpe dette i et 
samarbeid videre

15. Resultater: 
Gamle Holmestrand. Botne, Hillestad og 
Holmestrand kirker, meget omfattende 
totalrestaureringer over 14 år med beregnet 
forbruk på ca. 30 millioner kr. Ved annen 
gjennomføringstakt og metode er det 
beregnet at kostnaden ville ha ligget ca. 10 
millioner høyere. 
Re samlet Undrumsdal, Ramnes og Fon 
kirker i ett prosjekt, over flere år. Beregnet 
kostnad 19 millioner kroner, men gjennomført 
for 11 millioner. En innsparing på 8 
millioner kroner. Enkelte deler i prosjektene 
ble gjennomført med innsparinger i størrelses- 
orden 5-800 000 kroner. Kostnadsbereg-
ninger hentet fra tilstandsanalyser bør 
vurderes kritisk av byggherren.
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Treverk før og treverk nå

Restaurering av middelalderkirker i 
Holmestrand og Re kommuner har vist 
at det for framtiden er nødvendig for 

byggherren (kirkelig fellesråd) å styre anskaf-
felser av trematerialer med et strengt regime. 
Treverk før og nå er ikke det samme. Vår 
konklusjon støttes av spesialister i bransjen. 
Trevarer som tilbys i vanlig varehandel har så 
varierende kvalitet at en ikke kan foreta 
innkjøp ukritisk ved restaurering av middelal-
derkirker.

Byggteknisk forskrift (TEK 10 – Direktoratet 
for byggkvalitet) er en veiledning om tekniske 
krav til byggverk. Forskriften trekker opp 
grensen for det minimum av egenskaper et 
byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i 
Norge. Bestemmelsene både passer bra og 
passer ikke for arbeidet med så gamle bygg 
som en middelalderkirke. Kravene må settes 
mye høyere. Dette skaper en rekke følgevirk-
ninger som samlet sett utgjør en utfordring for 
byggherren, fagene som involveres og for 
lommeboken.

Byggherrer må ha full bestillerkontroll og 
kunnskap med/ om tømmerkvaliteten, både 
gran- og furutømmer. Det er nødvendig med 
kunnskap om voksested, bonitet, alder, sag-
metode, plukkekrav, tørkemetode og tørketid, 
lagringstid osv. Dessuten må det ved anskaffelser 
være tydelig hvor trematerialer skal benyttes, 
for eksempel inne, ute, tak (for eksempel 
rupanel), sløyfer og lekt. Kvalitetskravene kan 
ikke knyttes bare til TEK 10, men også oppfylle 
kravet til førsteklasses trevirke, sporene av 
sagmetode (sirkelsag eller rammesag) annen 
bearbeiding (øks eller håndholdt høvel), 
dymling (treplugger for sammenføying av laft 
eller bjelker) og annet. Da er vi langt inne på 
Riksantikvarens arbeids- og ansvarsområder. 
Byggherren, fagene og politiske beslutningstakere 
må samarbeide og følge Riksantikvarens krav 
og forventninger. Sluntrer man unna et nært 
samarbeid med antikvariske myndigheter, 
detalj for detalj, kan man over en 200 års 
periode forandre en fredet middelalderkirke så 
mye at det kan få karakter av ødeleggelse. 
Restaurering og løpende vedlikehold av slike 
objekter krever disiplin.

For å eksemplifisere kan det vises til at ved 
arbeid på 900 år gamle bygninger vil det meste 
av eldre treverk ha sagspor etter oppgangssag 
eller rammesag. Da blir det feil å anskaffe 
erstatningsmaterialer som er skåret på moderne 
sagbruk med sirkelsag. Det er fortsatt mulig å 
få kjøpt trelast skåret med rammesag (grindsag 
eller gittersag). Rammesag består av et stativ 
med ei ramme hvor sagbladene er festet. 
Ramma går opp og ned i sleider i høyt tempo. 
På uhøvlede materialer synes sagsporene meget 
godt.

Kvalitetsproblemene med moderne trelast er 
knyttet til flere forhold, men viktig er å være 
klar over at tempoet fra felling til salg av ferdig 
saget, tørket, høvlet og kappet trevirke kan 
være mindre enn 14 dager. Tidligere, og da 
snakker vi om situasjonen for 50 – 60 år siden 
og bakover i tid – ble trevarer tørket langsomt, 
lagret i flere år før salg. En del av problemene 
knytter seg også til manglende kompetanse om 
treverk hos byggevarekjeder, entreprenører og 
andre bransjefolk. Kundene etterspør heller 
ikke kvalitet på en slik måte at det skjer 
endringer. Markedskrefter overstyrer fokus på 
kvalitet. Det er også et problem at det nesten 
ikke er noen trelastfirmaer eller sagbruk i 
Norge som står fritt fra samarbeid i kjeder. 
Mye gammel god kunnskap har blitt borte.

Vi som har arbeidet med restaurering av 
middelalderkirker i Vestfold har vært nødt til å 
lete oss frem til interesserte enkeltpersoner, 
sagbruk og spesialister for å være sikre på at 
trematerialer vi skal benytte holder så høy 
kvalitet som mulig. En helt uholdbar situasjon 
i lengden. Det blir gjerne tilfeldighetene som 
råder.

Best kvalitet har trevirke som kommer fra 
tømmer som har vokst i den såkalte taigasonen. 
Et grønt belte rundt den nordlige halvkule. 
Populært sagt starter den ved Mjøsa og slutter 
på Kamtsjatkahalvøya i Russlands østligste 
deler. For Skandinavias vedkommende kommer 
det beste tømmeret fra Finnskogsområdet og 
det indre av svensk Värmland, Dalarna og 
Södra Norrland.  I Norge har vi enkelte lom-
mer med samme fine forekomst av genetisk 
skandinavisk gammelskog.

I Norge finner vi at det er stor forskjell på det 
såkalte markedet og miljøer med verdensledende 
kunnskapstilfang om skurlast, skogbruk og 
tømmerhåndtering. Følgende instanser har 
faktakunnskap som er lett tilgjengelig for 
byggherrer og interesserte.
• Norsk Treteknisk Institutt,   

www.treteknisk.no 
• TreFokus AS,  www.trefokus.no
• Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO),   

www.nibio.no, Norges Miljø-og Bioviten-
skapelige Universitet på Ås. Vitenskapelige 
undersøkelser og informasjon om blant 
annet norsk skog. Her er det mye bak-
grunnsstoff å finne for den som måtte være 
interessert i å pløye litt dypere inn i materi-
en skog og trevirke!

Fon kirke. Foto: Per Astrup Andreassen
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I et 200 – års perspektiv vil middelalderkirkene 
våre møte mange utfordringer enkeltvis og 
samlet. Ved et historisk tilbakeblikk ser vi at 

de har blitt skadet av lynnedslag og brann, 
råteskader, jordskjelv, dårlig vedlikehold. De 
har blitt solgt til private for å redde danske-
kongens økonomiske forhold, overlevd svarte-
dauden, gjennomgått et religionskifte og blitt 
plyndret for inventarer og verdigjenstander. 
Skal en være ærlig må det sies at mange kirker 
har blitt mer skadet av feil vedlikehold i 
etterkrigstiden, enn i løpet av et par hundreår 
før det. Stikkordene er: Luftfuktere, respatex, 
plastmaling (akryl-), sement, oppvarming, 
lecablokker, sandblåsing, vinkelslipere, kjemi-
kaler, vaskemidler, opprydding på kirkeloft, 
kasting av det man tror er skrot, quick fix – 
innstillinger: «kan ikke du fikse dette for oss 
litt rimelig», overdreven reingjøring osv.

Så har de blitt tatt vare på og reparert, utsmyk-
ket på nytt og vært lokale navlestrenger til vår 
felleseuropeiske kristne - og humanistiske 
kulturarv og verdigrunnlag i snart 1000 år.

Hva skjer framover i tid? Det kan være riktig å 
se nærmere på følgende:

Vedlikehold
• Mangelfull oppfølging av vedlikeholdsplaner 

presser fram større restaureringsprosjekter 
etter ca. 60 år. Kirkevergen i Holmestrand 
beregnet sammen med Riksantikvaren at 
større arbeider på steinkirker av Vestfold-
typen målt i 2017 kroner vil ligge rundt 15 
millioner kr. pr. kirke.

• Levende lys av dårlig kvalitet soter ned en 
middelalderkirke i løpet av 10 – 15 år. 
Rensing av inventar og innvendig kalking 
er meget kostbart.

Attentat
• Til alle tider har det forekommet anslag 

mot helligdommer. Det å bli herostratisk 
berømt er for enkelte et mål i seg selv.

• Politiske grupper og bevegelser kan ha 
ønske om å markere seg.

Krig
• Bombemål og krigsskader
• Nedsmelting av kirkeklokker på grunn av 

krigsviktige metaller. (Under 2. verdenskrig 
ville tyskerne beslaglegge alle kirkeklokker 
i Norge og smelte disse ned for å bedre 
krigsindustriens tilgang til kritiske metaller. 
Forslaget ble stoppet etter trenering og 
allmenn motstand)

Religionskifte og stemningsendring
• Avkristning, historieløshet og  

kunnskapsmangel
• Salg 
• Likegyldighet

Økonomi og forvaltning
• Manglende vilje til å finansiere løpende 

vedlikehold og investeringer
• Administrative og forvaltningsmessige 

endringer, omorganiseringer og flytting av 
ansvar

Naturkatastrofer
• Jordskjelv og ras
• Nedbørskader

Risiko og trusler

Fon kirke. Foto: Per Astrup Andreassen
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Vedlegg 1

Vestfolds vakre
middelalderkirker
Tekst fra brosjyre 2006.

Vestfold har et stort antall bevarte middelalder-
kirker. Pusset og hvitkalket lå kirkene som 
landemerker, i kontrast til vanlige menneskers 
lave årestuer. Middelalderkirkene i Vestfold har 
i hovedsak to ting til felles; de er bygd på 
1100-tallet, og de er bygd i stein. Unntakene er 
at Høyjord kirke er en stavkirke, og at steinkir-
kene på Løvøya og Vassås er reist rundt 1300.
Kirkene var bygd av lett tuktet lokal stein, med 
hogd stein kun i portaler og vindusomrammin-
ger. Dette tok tid og krevde fagarbeidere fra 
utlandet. Rundt Oslofjorden var dette enklere. 
Det forklarer kanskje den store tettheten av 
steinkirker i Vestfold. De minste kirkene besto 
av et rektangulært rom med skip og et noe 
smalere kor i øst under ett og samme saltak. 
Den mektige basilikaen var sjelden. Kun 
Tjølling er bygd over denne lesten, med tredelt 
skip: To sideskip og et høyere midtskip.
Samtlige kirker hadde små vinduer mot sør, til 
vanlig to eller tre i skipet,  og i koret et mot sør 
og tidvis også et mot øst. Kirkene hadde nesten 
uten unntak portaler mot vest og sør i skipet, 
og mot sør i koret. Menigheten sto under 
messen. Sentralt i koret sto et steinalter kledd 

med mange lag med fine tekstiler. Noen kirker 
har hatt sidealter som var viet til spesielle 
helgener. På disse alterene sto treskulpturer 
som St. Maria i Hedrum og St. Hallvard i 
Botne. Bildespråket i veggmaleri og dekor var 
fullt av symboler som middelaldermennesket 
tolket. Døpefonten sto ved inngangen. Den var 
stor og dyp, barnet ble ved dåpen senket helt ned.
I koret hang en liten klokke ned fra taket, til 
bruk under messen.

I de kirkene som hadde større klokker, var 
disse gjerne plassert i et frittstående klokketårn 
på kirkegården eller like utenfor. Messen var 
preget av tekstlesninger, bønn og vekselsang. 
Presten brukte vievann og røkelse.   På veggene 
var det malt tolv gylne innvielseskors, tre på 
hver av veggene.

Med reformasjonen kom betydelige endringer. 
Kirkene fikk prekestol, og de første altertavlene 
ble innført. Ny liturgi påvirket kirkenes utfor-
ming betydelig. Les mer om Vestfolds middelal-
derkirker på: www.kirken.no/tunsberg

MIDDELALDERKIRKER
Vestfolds vakre

ANDEBU KIRKE
Andebu kirke er en langkirke i stein, bygd i 
romansk stil på 1100-tallet. Kirken er innviet 
til jomfru Maria og St. Nikolaus med innviel-
sesdag den 28.februar, årstall ukjent. Kirken 
var da uten tårn, våpenhus og sakristi. Kirken 
omtales første gang i et dokument fra 1314. 
Etter reformasjonen forfalt kirkebygget, men 
ble restaurert i 1686, tretten år etter at kirken 
ble innlemmet i Jarlsberg grevskap. En storm 
ødela i 1701 tårnet. Innbyggerne i Andebu gikk 
sammen om å kjøpe kirken i 1769, da Jarls-
berg-greven solgte kirkene.
Altertavlen er i renessansestil fra 1650. Den ble 
i 1886 byttet ut med altertavlen fra Mariakir-
ken i Tønsberg, som da var revet, men tavlen 
ble gjeninnsatt i 1933. Prydforhenget foran 
alteret er fra 1962. Under henger det gamle 
som er fra før 1630. Døpefonten i kleberstein 
er i gotisk stil. Messingfatet
i bunnen av fonten har en framstilling av 
Maria bebudelse.
–––––
Steinkirke fra 1100-tallet Viet Jomfru Maria og St. 
Nikolaus 28. februar Døpefont i kleberstein, 
1250-1350
Altertavle fra 1650

BERG GAMLE KIRKE
Berg steinkirke framstår i dag som den mest 
opprinnelige av middelalderkirkene i vårt 
distrikt, etter restaurering og gjenoppbygging i 
1970. Bare portalene og hjørnesteinene er hogd 
til. Kirken har et avlangt skip og et mindre, 
firkantet kor. Kirken hadde tre innganger: To 
for menigheten og en for geistligheten. Murene 
var fra 1,05 til 1,80 m tykke. Taket var dekket 
med trespon.  Kirken hadde himling, og på 
loftet i  gavlen var det et lite avlukke hvor 
kirkens kostbarheter ble oppbevart. Den eldste 
nedtegnelsen over kirkens jordegods er fra 
1398, i biskop Eysteins jordebog. Ved rivnin-
gen i 1882 fant man en grav i murveggen, to 
alen ned fra korets møne. Konger ble begravd 
på denne måten.  Lendemennene på godset 
Manvik i nærheten var å regne som kongelige 
personer. Under arkeologiske utgravninger i 
1968 ble det funnet 324 mynter fra middelal-
deren, den eldste er fra 1177. Prekestolen er fra 
1592. 12 apostelfigurer i tre fra 1600-tallet ble 
gitt til kirken i 1988.
–––––
Steinkirke fra første halvdel av 1100-tallet Viet til 
St. Laurentius 6. oktober. Revet 1882 og gjenreist 
1970. Runestein innfelt i nordre korbuevegg. 
Prekestol fra 1592, trefigurer fra 1600-tallet 

ANDEBU KIRKE
Andebu kirke er en langkirke i stein, bygd i romansk stil på 
1100-tallet. Kirken er innviet til jomfru Maria og St. Nikolaus 
med innvielsesdag den 28.februar, årstall ukjent. Kirken var da 
uten tårn, våpenhus og sakristi. Kirken omtales første gang i et 
dokument fra 1314. Etter reformasjonen forfalt kirkebygget, 
men ble restaurert i 1686, tretten år etter at kirken ble 
innlemmet i Jarlsberg grevskap. En storm ødela i 1701 tårnet. 
Innbyggerne i Andebu gikk sammen om å kjøpe kirken i 1769, 
da Jarlsberg-greven solgte kirkene.
Altertavlen er i renessansestil fra 1650. Den ble i 1886 byttet 
ut med altertavlen fra Mariakirken i Tønsberg, som da var 
revet, men tavlen ble gjeninnsatt i 1933. Prydforhenget foran 
alteret er fra 1962. Under henger det gamle som er fra før 
1630. Døpefonten i kleberstein er i gotisk stil. Messingfatet 
i bunnen av fonten har en framstilling av Maria bebudelse.

Steinkirke fra 1100-tallet
Viet Jomfru Maria og St. Nikolaus 28. februar

Døpefont i kleberstein, 1250-1350
Altertavle fra 1650

BERG GAMLE KIRKE
Berg steinkirke framstår i dag som den mest opprinnelige av 
middelalderkirkene i vårt distrikt, etter restaurering og 
gjenoppbygging i 1970. Bare portalene og hjørnesteinene er 
hogd til. Kirken har et avlangt skip og et mindre, firkantet kor. 
Kirken hadde tre innganger: To for menigheten og en for 
geistligheten. Murene var fra 1,05 til 1,80 m tykke.  Taket var 
dekket med trespon.  Kirken hadde himling, og på loftet i 
gavlen var det et lite avlukke hvor kirkens kostbarheter ble 
oppbevart. Den eldste nedtegnelsen over kirkens jordegods er 
fra 1398, i biskop Eysteins jordebog. Ved rivningen i 1882 fant 
man en grav i murveggen, to alen ned fra korets møne.  Konger 
ble begravd på denne måten.  Lendemennene på godset Manvik 
i nærheten var å regne som kongelige personer. Under 
arkeologiske utgravninger i 1968 ble det funnet 324 mynter fra 
middelalderen, den eldste er fra 1177. Prekestolen er fra 1592. 
12 apostelfigurer i tre fra 1600-tallet ble gitt til kirken i 1988.

Steinkirke fra første halvdel av 1100-tallet
Viet til St. Laurentius 6. oktober
Revet 1882 og gjenreist 1970
Runestein innfelt i nordre korbuevegg
Prekestol fra 1592, trefigurer fra 1600-tallet



46 47

BORRE KIRKE
Kirken har beholdt sitt middelalderalter i stein. 
En frodig, barokk altertavle er skåret av treskjærer 
Abel Schrøder, 1665. Farger og forgylling fra 
1741. Prekstolen er i renessanse, med billedfram-
stillinger av dydene: Figur som bærer anker er et 
bilde på Håpet, en som bærer en vekt: Rettfer-
dighet, den tredje med bjelke: Styrke. Den fjerde 
med en slange; sannsynligvis et bilde på Visdommen 
og den femte moren og barnet: Kjærligheten. 
Dåpsfatet holdes av en svevende engel som fires 
ned fra taket. På sørveggen henger en kopi av 
Borrekorset fra slutten av 1200-tallet. Dette 
korset var pilegrimsmål, og i et dansk dokument 
fra 1405 omtales en valfart som dronning 
Margrethe beordret utført til ”det hellige kors i 
Borre”. Dette korset har etter all sannsynlighet 
hengt i korbueåpningen, muligens med et eget 
alter under. Det kan også ha vært brukt ved 
prosesjoner. I kirken fins flere eldre malerier av 
utenlandsk opprinnelse: Motivet Jesus i vinpressen 
er forholdsvis sjeldent brukt i norske kirker. 
Maleriet viser til nattverden. Maleriet Jesus og 
den samaritanske kvinnen er tilbakeført i kirken 
i nyere tid. Det er bevart store deler av en døpe- 
font, i gotlandsk kalkstein. Denne befinner seg 
på Oldsaksamlingen. Kirkens middelalderske 
sørportal er bevart.
–––––
Steinkirke fra rundt 1150 Viet St. Olav og  
St. Nikolaus 30. august Borrekorset, originalen er i  
Oldsaksamlingen. Døpefont fra 1200-1250 Vesentlig 
restaurert på 1920-30-tallet

BOTNE KIRKE
Opprinnelig var Botne kirke en enkel kirke 
med tretak innsmurt med tjære. Den hadde 
ikke tårn over kirkebygningen, heller ikke 
våpenhus eller sakristi. Kirken ble utstyrt med 
helgenstatuer og ornamenter i middelalderen. 
Kirken har to sjeldne treskulpturer fra høymid-
delalderen: St. Hallvard og en kvinnelig figur 
med krone, det er mulig dette er St. Sunniva.
St. Hallvardskulpturen er den eldste i Norge 
(1250-1300) og den eneste kjente som framstil-
ler denne helgenen som ung mann. Nordveggen 
har kalkmalerier i rødtoner fra 1400-tallet og i 
blåtoner fra 1600-tallet. Prekestol og altertavle 
er fra midten av 1600-tallet. Altertavla er delt i 
fire bildefelter. Den har søyler og gavlformet 
toppstykke. Ornamentikk ut i flaten på sidene. 
Kirken ble lagt inn under grevskapet Griffen-
feldt
i 1673, overført til Jarlsberg grevskap i 1683 
og tilbudt allmuen  i 1764.  I 1767 kjøpte en 
lokal kjøpmann kirken.  Herredsstyret i Botne 
vedtok å kjøpe kirken i 1859. Ved ombyggin-
gen i 1865 fikk kirken nytt våpenhus med tårn, 
i tillegg til at interiøret ble endret.
–––––
Steinkirke oppført rundt 1150 Viet St Nikolaus 4 
april Vesentlig endret 1865 og 1911
Restaurert på nytt 1941- 47

BERG GAMLE KIRKE BORRE KIRKE
Kirken har beholdt sitt middelalderalter i stein. En frodig, 
barokk altertavle er skåret av treskjærer Abel Schrøder, 1665. 
Farger og forgylling fra 1741. Prekstolen er i renessanse, med 
billedframstillinger av dydene: Figur som bærer anker er et 
bilde på Håpet, en som bærer en vekt: Rettferdighet, den 
tredje med bjelke: Styrke. Den fjerde med en slange; 
sannsynligvis et bilde på Visdommen og den femte moren 
og barnet: Kjærligheten. Dåpsfatet holdes av en svevende engel 
som fires ned fra taket. På sørveggen henger en kopi av 
Borrekorset fra slutten av 1200-tallet. Dette korset var 
pilegrimsmål, og i et dansk dokument fra 1405 omtales en 
valfart som dronning Margrethe beordret utført til ”det hellige 
kors i Borre”. Dette korset har etter all sannsynlighet hengt 
i korbueåpningen, muligens med et eget alter under. Det kan 
også ha vært brukt ved prosesjoner. I kirken fins flere eldre 
malerier av utenlandsk opprinnelse: Motivet Jesus i vinpressen 
er forholdsvis sjeldent brukt i norske kirker. Maleriet viser til 
nattverden. Maleriet Jesus og den samaritanske kvinnen er 
tilbakeført i kirken i nyere tid. Det er bevart store deler av en 
døpefont, i gotlandsk kalkstein. Denne befinner seg på 
Oldsaksamlingen. Kirkens middelalderske sørportal er bevart.

Steinkirke fra rundt 1150 
Viet St. Olav og St. Nikolaus 30. august

Borrekorset, originalen er i Oldsaksamlingen
Døpefont fra 1200-1250

Vesentlig restaurert på 1920-30-tallet

BOTNE KIRKE
Opprinnelig var Botne kirke en enkel kirke med tretak 
innsmurt med tjære. Den hadde ikke tårn over kirkebygningen, 
heller ikke våpenhus eller sakristi.  Kirken ble utstyrt med 
helgenstatuer og ornamenter i middelalderen.  Kirken har to 
sjeldne treskulpturer fra høymiddelalderen: St. Hallvard og en 
kvinnelig figur med krone, det er mulig dette er St. Sunniva. 
St. Hallvardskulpturen er den eldste i Norge (1250-1300) og 
den eneste kjente som framstiller denne helgenen som ung 
mann. Nordveggen har kalkmalerier i rødtoner fra 1400-tallet 
og i blåtoner fra 1600-tallet. Prekestol og altertavle er fra 
midten av 1600-tallet. Altertavla er delt i fire bildefelter. Den 
har søyler og gavlformet toppstykke. Ornamentikk ut i flaten 
på sidene. Kirken ble lagt inn under grevskapet Griffenfeldt 
i 1673, overført til Jarlsberg grevskap i 1683 og tilbudt allmuen 
i 1764.  I 1767 kjøpte en lokal kjøpmann kirken.  Herredsstyret 
i Botne vedtok å kjøpe kirken i 1859. Ved ombyggingen i 1865 
fikk kirken nytt våpenhus med tårn, i tillegg til at interiøret ble 
endret.

Steinkirke oppført rundt 1150
Viet St Nikolaus 4 april
Vesentlig endret 1865 og 1911
Restaurert på nytt 1941- 47

FON KIRKE
Kirken er fra rundt midten av 1100-tallet. 
Altertavla fra 1633 og prekestolen fra 1603 er 
i tidlig renessanse. Denne lokale varianten kalles 
ofte ”Jarlsbergrenessanse”. Renessansen 
kjennetegnes av ”konstruktiv klarhet”, harmoni 
og gjerne bruk av arkitekturelementer. Alter-
tavla har et midtfelt med korsfestelsesscene. 
Dette er omgitt av tolv rektangulære felt som 
viser apostlene. Øverst et gavlstykke med Jesus- 
monogrammet IHS, på sidene flat rankeorna-
mentikk. Tavla har blitt endret og restaurert 
flere ganger. De tolv apostlene er malt i rokok-
koens formspråk, under den synlige malingen 
er det mulig å se konturen av overmalte bok-
staver, bibeltekster og apostelnavn. Prekesto-
lens fire apostler er malt i et barokt formspråk. 
I apostlenes navnfelt har det tidligere stått en 
latinsk tekst som er tolket til: ”Jeg skammer 
mig ikke ved Christi evangelium, ti det er Guds 
kraft til frelse for hver den som tror”. Overset-
telsen er ikke ”den tradisjonelle katolske”, men 
en protestantisk. Sammen med evangelistbilde-
ne er dette et kraftig vitnesbyrd fra soknets 
prest i tida rett etter reformasjonen. Døpefon-
tens sokkel og fot er fra nyere tid, mens den 
omhogde gotlandske sandsteinskummen er fra 
middelalderen.
–––––
Steinkirke fra 1100-tallet Viet til erkeengelen 
Mikael 23. mars Vesentlige endringer i 1873 
Restaurert i 1939-41
Kum til døpefont, datert 1200-1225

HEDRUM KIRKE
Hedrum steinkirke er fra første halvdel av 
1100-tallet. Årstall for jubileumsfeiring er 
imidlertid satt til 1060. Hedrum er nevnt som 
fylkeskirke tidlig på 1000-tallet. Det forutsetter 
at det da stod en trekirke på stedet. Tidlig på 
1100-tallet, etter at trekirken var revet, ble 
koret og skipet i den nåværende kirken reist. 
Kort tid etter fikk koret bygget til en apside 
mot øst. Murene i skipet er opp til 1,90 m 
tykke. Døpefontens sokkel er fra 1600-tallet. 
Prekestolen er i renessanse, datert 1589. 
Altertavla er i frodig barokk, 1660. I kirken 
finnes det også en treskulptur fra senmiddel- 
alderen, den viser Madonna sittende på himmel- 
tronen. Korsfestelsesgruppen, som består av 
Kristus på korset, Maria og Johannes, er datert 
til 1300- tallet. I gulvet i midtgangen og i koret 
ligger gravplater i støpejern.
Galleriene ble tilført på 1800-tallet og er malt i 
1930. Kirkerommet framstår nå som vesentlig 
restaurert, men kirken har beholdt former og 
detaljer som peker helt tilbake til den første 
kristningstid i landet. Hedrum kirke ligger i et 
helhetlig kulturlandskap med bevarte gravhauger 
fra førkristen tid og med prestegård vest for 
kirken.
–––––
Steinkirke fra første halvdel av 1100-tallet Dedisert 
St. Mikael 14. september Prekestol fra 1589. Vakre 
treskulpturer, senmiddelalder Vesentlig restaurert på 
1920-30-tallet.

FON KIRKE

Kirken er fra rundt midten av 1100-tallet. Altertavla fra 1633 
og prekestolen fra 1603 er i tidlig renessanse. Denne lokale 
varianten kalles ofte ”Jarlsbergrenessanse”. Renessansen 
kjennetegnes av ”konstruktiv klarhet”, harmoni og gjerne bruk 
av arkitekturelementer. Altertavla har et midtfelt med 
korsfestelsesscene. Dette er omgitt av tolv rektangulære felt 
som viser apostlene. Øverst et gavlstykke med Jesus-
monogrammet IHS, på sidene flat rankeornamentikk. 
Tavla har blitt endret og restaurert flere ganger. De tolv 
apostlene er malt i rokokkoens formspråk, under den synlige 
malingen er det mulig å se konturen av overmalte bokstaver, 
bibeltekster og apostelnavn. Prekestolens fire apostler er malt 
i et barokt formspråk. I apostlenes navnfelt har det tidligere 
stått en latinsk tekst som er tolket til: ”Jeg skammer mig ikke 
ved Christi evangelium, ti det er Guds kraft til frelse for hver 
den som tror”. Oversettelsen er ikke ”den tradisjonelle 
katolske”, men en protestantisk. Sammen med 
evangelistbildene er dette et kraftig vitnesbyrd fra soknets 
prest i tida rett etter reformasjonen. Døpefontens sokkel og 
fot er fra nyere tid, mens den omhogde gotlandske 
sandsteinskummen er fra middelalderen.

Steinkirke fra 1100-tallet
Viet til erkeengelen Mikael 23. mars

Vesentlige endringer i 1873
Restaurert i 1939-41

Kum til døpefont, datert 1200-1225

BOTNE KIRKE HEDRUM KIRKE

Hedrum steinkirke er fra første halvdel av 1100-tallet. 
Årstall for jubileumsfeiring er imidlertid satt til 1060. Hedrum 
er nevnt som fylkeskirke tidlig på 1000-tallet. Det forutsetter 
at det da stod en trekirke på stedet. Tidlig på 1100-tallet, etter 
at trekirken var revet, ble koret og skipet i den nåværende 
kirken reist. Kort tid etter fikk koret bygget til en apside mot 
øst. Murene i skipet er opp til 1,90 m tykke. Døpefontens 
sokkel er fra 1600-tallet. Prekestolen er i renessanse, datert 
1589. Altertavla er i frodig barokk, 1660. I kirken finnes det 
også en treskulptur fra senmiddelalderen, den viser Madonna 
sittende på himmeltronen. Korsfestelsesgruppen, som består 
av Kristus på korset, Maria og Johannes, er datert til 1300-
tallet. I gulvet i midtgangen og i koret ligger gravplater 
i støpejern. 
Galleriene ble tilført på 1800-tallet og er malt i 1930. 
Kirkerommet framstår nå som vesentlig restaurert, men kirken 
har beholdt former og detaljer som peker helt tilbake til den 
første kristningstid i landet. Hedrum kirke ligger i et helhetlig 
kulturlandskap med bevarte gravhauger fra førkristen tid og 
med prestegård vest for kirken.

Steinkirke fra første halvdel av 1100-tallet
Dedisert St. Mikael 14. september
Prekestol fra 1589
Vakre treskulpturer, senmiddelalder
Vesentlig restaurert på 1920-30-tallet
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HEM KIRKE
Hem kirke er nevnt første gang i 1392, men 
den er sannsynligvis oppført allerede på 
1100-tallet Kirken er fylkets minste, bevarte 
steinkirke fra middelalderen. Hem kirke har 
beholdt sin vakre plassering i kulturlandskapet. 
Altertavla er en katekismetavle. Etter reforma-
sjonen var det en viss usikkerhet når det gjaldt 
bruk av bilder i kirkene, og altertavler med 
tekst var de aller første dekorasjonene som ble 
tatt i bruk. Dette er den eneste altertavlen av 
denne typen som fortsatt er i aktiv bruk i 
Vestfold. Den viser nattverdens innstiftelsese-
ord,datert ca. 1600.

Prekestolen har dekorative arkitekturelementer, 
søyler og buer. Den er fra ca. 1680. Døpefon-
ten er også datert samme tid. Kirken har en 
gammel kirkestol, den har tidligere tilhørt 
gården Bækkevar. Et røkelseskar fra middelal-
deren er bevart i kirken. Røkelsen var en 
synliggjøring av bønnene som steg
opp til Gud. I kirken finnes det også en middel-
aldersk gravstein i granitt. Den har buet 
overside og to motstilte kors, utformet  i relieff. 
Steinen har i mange år vært en del av kirke-
gårdsmuren.
–––––
Steinkirke oppført på 1100-tallet
Viet til St. Olav Galleri bygd i 1686. Korbuen 
utvidet i 1887 Restaurering på 1930-tallet

HOF KIRKE
Kirken er en langkirke i stein. Den ble bygd 
rundt 1150 og er viet jomfru Maria. Navnet 
Hof indikerer at det har foregått norrøn 
gudedyrkelse på stedet og at kirken kan ha blitt 
reist på en storgård som har hatt funksjoner 
for et større område enn det gården dekket.
Det eldste brevet som omtaler kirken i Hof er 
datert 1349. Hof kirke hadde, med unntak av 
sakristiet og antagelig våpenhuset, samme 
grunnplan som i dag, med den typiske innde-
lingen i kor og skip som to adskilte rom. Både 
skipets gavler og korgavlen er i bindingsverk. I 
koret finnes ansatsen til, eller restene av, et 
romansk tønnehvelv. Et stort krusifiks  i gotisk 
stil fra omkring 1300 er bevart i kirken. 

Krusifikset er skåret i furu. Det er 3,1 m høyt 
og 1,4 m bredt. Altertavlen og prekestolen er 
fra henholdsvis 1637 og 1649. Altertavlen har 
fem billedfelter med motiver fra Bibelen. 
Døpefonten er støpt på Eidsfos jernverk 1833. 
Tårnet og sakristiet er bygd i 1662.
Eierskapet til kirken ble overført til grevskapet 
Griffenfeld i 1673, men solgt i 1765 til allmuen. 
Kommunen overtok kirken i 1874.
–––––
Steinkirke fra ca.1150 Viet jomfru Maria
Stort krusifiks i tre fra rundt 1300 Altertavle fra 
1637

HEM KIRKE

Hem kirke er nevnt første gang i 1392, men den er 
sannsynligvis oppført allerede på 1100-tallet Kirken er fylkets 
minste, bevarte steinkirke fra middelalderen. Hem kirke har 
beholdt sin vakre plassering i kulturlandskapet. Altertavla er en 
katekismetavle. Etter reformasjonen var det en viss usikkerhet 
når det gjaldt bruk av bilder i kirkene, og altertavler med tekst 
var de aller første dekorasjonene som ble tatt i bruk. Dette er 
den eneste altertavlen av denne typen som fortsatt er i aktiv 
bruk i Vestfold. Den viser nattverdens innstiftelseseord, 
datert ca. 1600. 
Prekestolen har dekorative arkitekturelementer, søyler og 
buer. Den er fra ca. 1680. Døpefonten er også datert samme 
tid. Kirken har en gammel kirkestol, den har tidligere tilhørt 
gården Bækkevar. Et røkelseskar fra middelalderen er bevart 
i kirken. Røkelsen var en synliggjøring av bønnene som steg 
opp til Gud. I kirken finnes det også en middelaldersk gravstein 
i granitt. Den har buet overside og to motstilte kors, utformet 
i relieff. Steinen har i mange år vært en del av kirkegårdsmuren. 

Steinkirke oppført på 1100-tallet
Viet til St. Olav 

Galleri bygd i 1686.
Korbuen utvidet i 1887

Restaurering på 1930-tallet

HOF KIRKE

Kirken er en langkirke i stein.  Den ble bygd rundt 1150 og er 
viet jomfru Maria. Navnet Hof indikerer at det har foregått 
norrøn gudedyrkelse på stedet og at kirken kan ha blitt reist på 
en storgård som har hatt funksjoner for et større område enn 
det gården dekket.  
Det eldste brevet som omtaler kirken i Hof er datert 1349.  
Hof kirke hadde, med unntak av sakristiet og antagelig 
våpenhuset, samme grunnplan som i dag, med den typiske 
inndelingen i kor og skip som to adskilte rom.  Både skipets 
gavler og korgavlen er i bindingsverk. I koret finnes ansatsen 
til, eller restene av, et romansk tønnehvelv. Et stort krusifiks 
i gotisk stil fra omkring 1300 er bevart i kirken. Krusifikset er 
skåret i furu.  Det er 3,1 m høyt og 1,4 m bredt. Altertavlen og 
prekestolen er fra henholdsvis 1637 og 1649.  Altertavlen har 
fem billedfelter med motiver fra Bibelen. Døpefonten er støpt 
på Eidsfos jernverk 1833. Tårnet og sakristiet er bygd i 1662. 
Eierskapet til kirken ble overført til grevskapet Griffenfeld 
i 1673, men solgt i 1765 til allmuen. Kommunen overtok kirken 
i 1874.

Steinkirke fra ca.1150
Viet jomfru Maria 
Stort krusifiks i tre fra rundt 1300
Altertavle fra 1637

HØYJORD STAVKIRKE
Stavkirken i Andebu er en av bare tre gjen- 
værende midtmastkirker i Norge. De to andre 
er stavkirkene i henholdsvis Nore og Uvdal. 
Høyjord stavkirke har en sentralt plassert 
midtmast som bærer en ”takrytter” med spir. 
Takrytteren er et tårn, ikke bare et dekorativt 
innslag. Den sentrale midtmasten symboliserer 
Kristus, og 12 bærende staver, alle ulike, er de 
12 apostlene. Veggene i kirken har en rekke 
innvielsekors. Under det ene korset på nord-
veggen er djevelen tegnet, for å minne oss om 
at det er to åndsmakter.

Kirkens fineste klenodium er en bronsefløy som 
antagelig har stått på kirkespiret helt siden 
kirken ble bygd. Man tror at det har sittet på 
et vikingskip.  Bronsefløyen ble tatt ned i
1927, og en kopi ble satt opp i stedet. Kirken 
hadde svalganger fram til 1689, men disse ble 
bygd inn for å støtte opp taket. Svalgangene 
ble synlige igjen siste gang kirken ble restaurert, 
i perioden 1948–1953. Arbeidene ble ledet av 
arkitekt Otto L. Scheen. Det var under denne 
restaureringen at man oppdaget at kirken 
opprinnelig var en såkalt midtmastkirke. 
Midtstav og takrytter ble rekonstruert i 1952.
–––––
Kirkeskipet antas oppført på 1300-tallet 
Koret er trolig fra 1100-tallet
Eneste gjenværende av en rekke stavkirker i  
Vestfold. 36 medaljonger under korhvelvet 
Gjenåpnet etter siste rekonstruksjon 1953

KODAL KIRKE
Kodal kirke var opprinnelig en langkirke av 
stein, antagelig bygd på 1100-tallet. Den 
nevnes første gang i 1339. Omkring 1500 
hadde dårlig vedlikehold ført til at kirkeskipets 
nordvegg og endeveggen mot vest hadde brutt 
sammen. De ødelagte veggene ble etter hvert 
erstattet med trevegger. I 1629 hadde kirken 
fortsatt klokketårn, men da også tårnet forfalt, 
ble det fjernet, og klokkene ble hengt i sperre-
ne. Da Jarlsberg grevskap ble opprettet i 1673, 
ble de fleste kirker i Vestfold innlemmet i grev- 
skapet. Greven ble kirkens eier eller “patron”. 
I 1689 ble det på grevens ordre holdt en 
besiktigelse over Kodal kirke. Det resulterte i 
en større reparasjon og delvis fornyelse av 
kirken. I 1691 sto den ferdig. Kirkeskipet var 
bygd opp igjen av tømmer. Koret av stein fikk 
stå. Kirken fikk galleri og klokketårn, og det 
ble lagt takstein istedenfor spon på takene. Til 
dekning av utgiftene betalte greven ut 367 
riksdaler. I 1769 kom likevel kirken i Kodal på 
auksjon. Auksjonarius begynte med 75 daler, 
og kapellanen i Andebu, Peder Crøger, bød 80. 
Han fikk, sammen med bøndene i Kodal, 
tilslaget for denne summen.
–––––
Steinkirke fra 1100-tallet
Innlemmet i Jarlsberg grevskap 1673 
Kjøpt tilbake av bygdefolket 1769 
Restaurert i 1917 og i 1953

HØYJORD STAVKIRKE

Stavkirken i Andebu er en av bare tre gjenværende 
midtmastkirker i Norge. De to andre er stavkirkene 
i henholdsvis Nore og Uvdal. Høyjord stavkirke har en 
sentralt plassert midtmast som bærer en ”takrytter” med spir. 
Takrytteren er et tårn, ikke bare et dekorativt innslag. Den 
sentrale midtmasten symboliserer Kristus, og 12 bærende 
staver, alle ulike, er de 12 apostlene. Veggene i kirken har en 
rekke innvielsekors. Under det ene korset på nordveggen er 
djevelen tegnet, for å minne oss om at det er to åndsmakter.  
Kirkens fineste klenodium er en bronsefløy som antagelig 
har stått på kirkespiret helt siden kirken ble bygd.  Man tror 
at det har sittet på et vikingskip.  Bronsefløyen ble tatt ned i 
1927, og en kopi ble satt opp i stedet. Kirken hadde svalganger 
fram til 1689, men disse ble bygd inn for å støtte opp taket. 
Svalgangene ble synlige igjen siste gang kirken ble restaurert, i 
perioden 1948–1953. Arbeidene ble ledet av arkitekt Otto L. 
Scheen. Det var under denne restaureringen at man oppdaget 
at kirken opprinnelig var en såkalt midtmastkirke. Midtstav og 
takrytter ble rekonstruert i 1952. 

Kirkeskipet antas oppført på 1300-tallet 
Koret er trolig fra 1100-tallet

Eneste gjenværende av en rekke stavkirker i Vestfold
36 medaljonger under korhvelvet

Gjenåpnet etter siste rekonstruksjon 1953

KODAL KIRKE

Kodal kirke var opprinnelig en langkirke av stein, antagelig bygd 
på 1100-tallet. Den nevnes første gang i 1339. Omkring 1500 
hadde dårlig vedlikehold ført til at kirkeskipets nordvegg og 
endeveggen mot vest hadde brutt sammen. De ødelagte 
veggene ble etter hvert erstattet med trevegger. I 1629 hadde 
kirken fortsatt klokketårn, men da også tårnet forfalt, ble det 
fjernet, og klokkene ble hengt i sperrene. Da Jarlsberg 
grevskap ble opprettet i 1673, ble de fleste kirker i Vestfold 
innlemmet i grevskapet. Greven ble kirkens eier eller “patron”. 
I 1689 ble det på grevens ordre holdt en besiktigelse over 
Kodal kirke. Det resulterte i en større reparasjon og delvis 
fornyelse av kirken. I 1691 sto den ferdig. Kirkeskipet var bygd 
opp igjen av tømmer. Koret av stein fikk stå. Kirken fikk galleri 
og klokketårn, og det ble lagt takstein istedenfor spon på 
takene. Til dekning av utgiftene betalte greven ut 367 riksdaler. 
I 1769 kom likevel kirken i Kodal på auksjon. Auksjonarius 
begynte med 75 daler, og kapellanen i Andebu, Peder Crøger, 
bød 80. Han fikk, sammen med bøndene i Kodal, tilslaget for 
denne summen. 

Steinkirke fra 1100-tallet
Innlemmet i Jarlsberg grevskap 1673
Kjøpt tilbake av bygdefolket 1769
Restaurert i 1917 og i 1953
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LØVØYA KAPELL
Kirken er antagelig bygd rundt 1300, oppført 
av stein fra stedet. Kirkebygget forfalt mye 
etter reformasjonen, og lå i mange år i ruiner. 
Likevel ble det gravlagt folk ved kirken på 
slutten av 1600-tallet. I 1882 ble ruinene 
fredet, i 1928 ble restaureringsarbeidet tatt 
opp. Altersteinen og flere av gulvhellene ble 
funnet på gårdene omkring og er i dag tilbake 
på plass. I 1950 kunne Løvøya kapell gjenåpnes 
til kirkelig bruk. St. Olavs kilde på Løvøya er 
en av mange olavskilder her i landet. Sagaen 
forteller at baglerkongen Fillippus døde ved 
“Lauføyana” i året 1217, og juledag 1223 kom 
biskop Nikolas Arneson til Løvøya etter harde 
forhandlinger i Tunsberg. Man antar at de var 
kommet til Løvøya for å drikke seg helbred og 
krefter av St. Olavs brønn. Troen på vannets 
undergjørende kraft holdt seg lenge. Det fortelles 
at en matros så sent som i 1820 gikk fra 
Stavern til Løvøya og tilbake med to flasker 
kildevann til en marine- kaptein som var blitt 
syk om bord. I dag er brønnen murt opp og 
restaurert, og på kirketomta ligger den under 
et skyggefullt tre og forteller sin historie om tro 
og vantro gjennom kanskje tusen år.
–––––
Steinkirke fra rundt 1300 Viet St. Hallvard og  
St. Martin av Tours 30. juli St. Olavs brønn,  
kjent valfartssted
Gjenreist fra ruiner 1928 – 1950 Utsmykning av 
Hans Gerhard Sørensen og Britt Bakken

NYKIRKE KIRKE
Kirken er en steinkirke i romansk stil, med 
tårnfot fra rundt 1300 og et nyere påbygd tårn 
av tre over tårnfoten. Kirken ble oppført på 
1100-tallet, men nevnes første gang i et skriv 
datert 23. august 1331, der presten Eivind 
kvitterer for et brev. På 1400-tallet hadde 
Nykirke kirke et jordgods av gjennomsnittlig 
størrelse blant kirkene i Vestfold prosti.
Oslobispen Eystein Aslakson, som var fra 
Skåne på Nykirke, forteller i 1398 at kirken 
der hadde part i fem gårder.

I 1769 holdt jarlsberggreven kirkeauksjon. 
Taksten på kirken ble satt til 400 daler. Sogne-
prest Sigwad ga bud på 301 daler, men budet 
ble avslått av greven. Syv år senere gikk 25 
mann sammen og kjøpte kirken for 200 daler. 
Arvingene overlot drøye 100 år senere kirken 
til Nykirke menighet.

Kirkens altertavle er en kopi av Adolf Tidemann  
”Jesu dåp” malt av Jens Wang. En vakker 
madonnastatue fra slutten av 1100-tallet er nå 
i Oldsakssamlingen i Oslo.
–––––
Steinkirke oppført tidlig på 1100-tallet Viet St. 
Nikolaus 20. juni
Tårn i tre oppført i 1848 Sakristi påbygget i 1880 
Restaurert i 1953

LØVØYA KAPELL
Kirken er antagelig bygd rundt 1300, oppført av stein fra stedet. 
Kirkebygget forfalt mye etter reformasjonen, og lå 
i mange år i ruiner. Likevel ble det gravlagt folk ved kirken på 
slutten av 1600-tallet. I 1882 ble ruinene fredet, i 1928 ble 
restaureringsarbeidet tatt opp. Altersteinen og flere av 
gulvhellene ble funnet på gårdene omkring og er i dag tilbake 
på plass. I 1950 kunne Løvøya kapell gjenåpnes til kirkelig bruk. 
St. Olavs kilde på Løvøya er en av mange olavskilder her 
i landet. Sagaen forteller at baglerkongen Fillippus døde ved 

“Lauføyana” i året 1217, og juledag 1223 kom biskop Nikolas 
Arneson til Løvøya etter harde forhandlinger i Tunsberg. Man 
antar at de var kommet til Løvøya for å drikke seg helbred og 
krefter av St. Olavs brønn. 
Troen på vannets undergjørende kraft holdt seg lenge. Det 
fortelles at en matros så sent som i 1820 gikk fra Stavern til 
Løvøya og tilbake med to flasker kildevann til en marine-
kaptein som var blitt syk om bord. I dag er brønnen murt opp 
og restaurert, og på kirketomta ligger den under et skyggefullt 
tre og forteller sin historie om tro og vantro gjennom kanskje 
tusen år. 

Steinkirke fra rundt 1300
Viet St. Hallvard og St. Martin av Tours 30. juli

St. Olavs brønn, kjent valfartssted 
Gjenreist fra ruiner 1928 – 1950

Utsmykning av Hans Gerhard Sørensen og Britt Bakken

NYKIRKE KIRKE

Kirken er en steinkirke i romansk stil, med tårnfot fra rundt 
1300 og et nyere påbygd tårn av tre over tårnfoten. Kirken ble 
oppført på 1100-tallet, men nevnes første gang i et skriv datert 
23. august 1331, der presten Eivind kvitterer for et brev.  
På 1400-tallet hadde Nykirke kirke et jordgods av 
gjennomsnittlig størrelse blant kirkene i Vestfold prosti. 
Oslobispen Eystein Aslakson, som var fra Skåne på Nykirke, 
forteller i 1398 at kirken der hadde part i fem gårder. 
I 1769 holdt jarlsberggreven kirkeauksjon. Taksten på kirken 
ble satt til 400 daler. Sogneprest Sigwad ga bud på 301 daler, 
men budet ble avslått av greven. Syv år senere gikk 25 mann 
sammen og kjøpte kirken for 200 daler. Arvingene overlot 
drøye 100 år senere kirken til Nykirke menighet. 
Kirkens altertavle er en kopi av Adolf Tidemann ”Jesu dåp” 
malt av Jens Wang. En vakker madonnastatue fra slutten av 
1100-tallet er nå i Oldsakssamlingen i Oslo. 

Steinkirke oppført tidlig på 1100-tallet
Viet St. Nikolaus 20. juni
Tårn i tre oppført i 1848
Sakristi påbygget i 1880
Restaurert i 1953

NØTTERØY KIRKE
Steinkirken ble reist i første halvdel av 1100- 
tallet. Den hadde skip, et smalere og mindre 
kor og en apsidal avslutning på dette. Rundt 
1300 fikk den påbygd tårn i vest. Kirken 
omtales skriftlig første gang i et dokument fra 
1323. Hovedinngangen var på sørsiden av skipet.
Fra 1673 til 1769 tilhørte kirken Jarlsberggreven. 
Da ble den solgt til Nøtterøy menighet, men 
det var fem nøttlendinger som betalte den og 
ble stående som eiere.

Ved kraftige om- og påbygginger på 1800-tallet 
fikk kirken det korsformede grunnplan den har 
i dag.

Av middelalderkirken er kun tårnet og skipet 
bevart. Man finner flere grovt tilhogde relieffer 
i steiner i kirkens yttermur. Disse kommer 
trolig fra den revne korportalen. Døpefonten 
har sokkel av kalkstein fra 1200-tallet fra 
Gotland.
–––––
Steinkirke fra ca 1100-tallet Viet jomfru Maria 16. 
august Relieffer i kirkens yttermur Døpefont med 
sokkel i gotlandsk kalkstein, 1200-1225

RAMNES KIRKE
Kirken ble reist en gang på 1100-tallet. Den 
skal ligge på sagatidens Re, kamplass for slaget 
i Re, som sto mellom kong Magnus og birke-
beinerne. De første århundrene var den uten 
våpenhus, sakristi og tårn. De store vinduene 
kom på 1600- tallet. Kirken har hatt to portaler 
på sørveggen; en i skipet og en ”presteinngang”  
i koret, samt en portal vest i skipet.
Muligens har det også vært et sidealter mot 
sørveggen i skipet. Dette kan ha blitt fjernet i 
forbindelse med reformasjonen:  Ikke bare for 
å fjerne en ”naturlig” helgenplass, men også 
for å gi plass til de faste benkene som kom med 
prekenen og prekestolen. Prekestolen er av den 
eldste typen, satt sammen av arkitekturelemen-
ter og bildefelt. De bevarte feltene viser Kristus 
Frelseren og de fire evangelistene. Altertavlen 
fra 1600- tallet har nattverden med innstiftelses- 
ordene som sentralt midtmotiv. Dette feltet er 
omgitt av 16 mindre felt med apostlene, 
billedgjøring av dydene, Kristus Frelseren og 
kongemonogram.
–––––
Steinkirke fra 1100-tallet
Viet til St. Peter og St. Paul 7. mars
Døpefontens sokkel i gotlandsk kalkstein er fra 
1200-1250 Alter og prekestol fra 1600-tallet

NØTTERØY KIRKE

Steinkirken ble reist i første halvdel av 1100-tallet. Den hadde 
skip, et smalere og mindre kor og en apsidal avslutning på 
dette. Rundt 1300 fikk den påbygd tårn i vest. Kirken omtales 
skriftlig første gang i et dokument fra 1323. Hovedinngangen 
var på sørsiden av skipet. 
Fra 1673 til 1769 tilhørte kirken Jarlsberggreven. Da ble den 
solgt til Nøtterøy menighet, men det var fem nøttlendinger 
som betalte den og ble stående som eiere. 
Ved kraftige om- og påbygginger på 1800-tallet fikk kirken det 
korsformede grunnplan den har i dag. 
Av middelalderkirken er kun tårnet og skipet bevart. Man 
finner flere grovt tilhogde relieffer i steiner i kirkens yttermur. 
Disse kommer trolig fra den revne korportalen. Døpefonten 
har sokkel av kalkstein fra 1200-tallet fra Gotland.

Steinkirke fra ca 1100-tallet
Viet jomfru Maria 16. august 
Relieffer i kirkens yttermur

Døpefont med sokkel i
 gotlandsk kalkstein, 1200-1225

RAMNES KIRKE

Kirken ble reist en gang på 1100-tallet. Den skal ligge på 
sagatidens Re, kamplass for slaget i Re, som sto mellom kong 
Magnus og birkebeinerne. De første århundrene var den uten 
våpenhus, sakristi og tårn. De store vinduene kom på 1600-
tallet. Kirken har hatt to portaler på sørveggen; en i skipet og 
en ”presteinngang” i koret, samt en portal vest i skipet. 
Muligens har det også vært et sidealter mot sørveggen i skipet. 
Dette kan ha blitt fjernet i forbindelse med reformasjonen: 
Ikke bare for å fjerne en ”naturlig” helgenplass, men også for å 
gi plass til de faste benkene som kom med prekenen og 
prekestolen. Prekestolen er av den eldste typen, satt sammen 
av arkitekturelementer og bildefelt. De bevarte feltene viser 
Kristus Frelseren og de fire evangelistene. Altertavlen fra 1600-
tallet har nattverden med innstiftelsesordene som sentralt 
midtmotiv. Dette feltet er omgitt av 16 mindre felt med 
apostlene, billedgjøring av dydene, Kristus Frelseren og 
kongemonogram. 

Steinkirke fra 1100-tallet
Viet til St. Peter og St. Paul 7. mars
Døpefontens sokkel i gotlandsk kalkstein er fra 1200-1250
Alter og prekestol fra 1600-tallet
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SANDE KIRKE
Sande kirke ble oppført på 1100-tallet. Kirken 
har tykke steinmurer og var opprinnelig uten 
tårn. Koret ble utvidet i seinmiddelalderen, og 
den fikk på et tidspunkt bygd til
halvrunde alternisjer i skipets østvegg. Den 
hadde jordgulv og vinduer i selve skipet. 
Døpefonten er av romansk type, hugget i 
kleberstein ca 1175-1250.   Tårnet ble bygget i 
1631. Kirken, med alle dens inntekter, ble i 
1673 overført til Jarlsberg grevskap, men solgt 
til storbøndene i bygda i 1765.
I 1783 brant kirken, slik at bare murene sto 
igjen. Lite av inventaret ble reddet ut. Kirken 
ble gjenreist med utgangspunkt i de gamle 
murene. Tårn og sakristi ble oppført i tre. 
Tårnet ble oppført ved hovedinngangen. 
Kirken fikk nå 600 sitteplasser.
Altertavlen og prekestolen er i rokokkostil. 
Kirken gjennomgikk en hovedreparasjon i 
1860, da kirken ble avpusset med sement 
innvendig og utvendig.  Ved ny oppussing i 
1922 ble kirken hvitkalket både utvendig og 
innvendig.  I 1955 ble den innvendige sement-
pussen hugget vekk i koret. I den forbindelse 
avdekket man de to sidealtrene som ikke hadde 
vært i bruk på flere hundre år.
–––––
Langkirke i stein Oppført på 1100-tallet Viet St. 
Maria 7.mars Skadet i brann 1783 Altertavle 1783

SEM KIRKE
Sem steinkirke ble oppført i første halvdel av 
1100-tallet. Det har stått en trekirke der tidligere, 
for Sem nevnes som fylkeskirke allerede på 
1000-tallet. Det kan ha vært i denne kirken 
Olav den hellige hørte messen da Rørek prøvde 
å ta livet hans, men mer sannsynlig skjedde 
attentatforsøket i Lavranskirken i Tønsberg. 
Det var i Sem kirke Harald Gille gikk på 
glødende plogjern for å bevise at han var bror 
av Sigurd Jorsalfar, og det var her baglerkongen 
Erling Steinvegg bar glødende jernplater for å 
bevise sin kongsrett. Det opprinnelige navnet 
på Sem er Sæheimr, gården ved sjøen eller 
fjorden. Navnet var knyttet til gården, i dag 
Jarlsberg, som sannsynligvis var kongsgård 
allerede i fylkeskongenes tid. Senere bodde 
rikskongene her når de besøkte Vestfold. Fra 
tidlig 1500-tall er det bevart noen figurer fra en 
altertavle, og fra samme periode finnes en stor, 
skåret figur av Madonna med barnet. I tillegg 
har kirken et krusifiks fra første del av 1300-tallet.  
Prekestolen i Sem kirke er et klenodium fra 1592. 
Den har en skåret datering med akantus og 
medaljonger. Kirken ble utvidet i 1690 og i 
1770. Omkring 1680 fikk kirken en lysekrone, 
gitt av Griffenfelds forvalter, Hans Erik Trischler. 
Den henger nå over orgelgalleriet. I 1956 ble en 
altertavle fra Christian IV’s tid rekonstruert.
–––––
Langkirke i stein, viet St. Olav 14. juni Bygd i første 
halvdel av 1100-tallet Prekestol i tre fra 1592
Kristusfigur over korbuen, tidlig 1300-tallet
Vakre middelalderskulpturer i tre fra tidlig 1500-tallet

Sande kirke ble oppført på 1100-tallet. Kirken har tykke 
steinmurer og var opprinnelig uten tårn. Koret ble utvidet 
i seinmiddelalderen, og den fikk på et tidspunkt bygd til 
halvrunde alternisjer i skipets østvegg. Den hadde jordgulv og 
vinduer i selve skipet. Døpefonten er av romansk type, hugget i 
kleberstein ca 1175-1250.  Tårnet ble bygget i 1631. Kirken, 
med alle dens inntekter, ble i 1673 overført til Jarlsberg 
grevskap, men solgt til storbøndene i bygda i 1765.
I 1783 brant kirken, slik at bare murene sto igjen. Lite av 
inventaret ble reddet ut. Kirken ble gjenreist med 
utgangspunkt i de gamle murene. Tårn og sakristi ble oppført 
i tre.  Tårnet ble oppført ved hovedinngangen.  Kirken fikk nå 
600 sitteplasser.  
Altertavlen og prekestolen er i rokokkostil. Kirken 
gjennomgikk en hovedreparasjon i 1860, da kirken ble avpusset 
med sement innvendig og utvendig.  Ved ny oppussing i 1922 
ble kirken hvitkalket både utvendig og innvendig.  I 1955 ble 
den innvendige sementpussen hugget vekk i koret.  I den 
forbindelse avdekket man de to sidealtrene som ikke hadde 
vært i bruk på flere hundre år.

SANDE KIRKE

Langkirke i stein
Oppført på 1100-tallet

Viet St. Maria 7.mars
Skadet i brann 1783

Altertavle 1783

Sem steinkirke ble oppført i første halvdel av 1100-tallet. 
Det har stått en trekirke der tidligere, for Sem nevnes som 
fylkeskirke allerede på 1000-tallet. Det kan ha vært i denne 
kirken Olav den hellige hørte messen da Rørek prøvde å ta 
livet hans, men mer sannsynlig skjedde attentatforsøket 
i Lavranskirken i Tønsberg. Det var i Sem kirke Harald Gille 
gikk på glødende plogjern for å bevise at han var bror av Sigurd 
Jorsalfar, og det var her baglerkongen Erling Steinvegg bar 
glødende jernplater for å bevise sin kongsrett. 
Det opprinnelige navnet på Sem er Sæheimr, gården ved sjøen 
eller fjorden. Navnet var knyttet til gården, i dag Jarlsberg, 
som sannsynligvis var kongsgård allerede i fylkeskongenes tid. 
Senere bodde rikskongene her når de besøkte Vestfold. 
Fra tidlig 1500-tall er det bevart noen figurer fra en altertavle, 
og fra samme periode finnes en stor, skåret figur av Madonna 
med barnet. I tillegg har kirken et krusifiks fra første del av 
1300-tallet. Prekestolen i Sem kirke er et klenodium fra 1592. 
Den har en skåret datering med akantus og medaljonger. 
Kirken ble utvidet i 1690 og i 1770. Omkring 1680 fikk kirken 
en lysekrone, gitt av Griffenfelds forvalter, Hans Erik Trischler. 
Den henger nå over orgelgalleriet. I 1956 ble en altertavle fra 
Christian IV’s tid rekonstruert.

SEM KIRKE

Langkirke i stein, viet St. Olav 14. juni
Bygd i første halvdel av 1100-tallet
Prekestol i tre fra 1592
Kristusfigur over korbuen, tidlig 1300-tallet
Vakre middelalderskulpturer i tre fra tidlig 1500-tallet

SKJEE KIRKE
Steinkirken fra 1100-tallet hadde i middelalde-
ren både sørportal og vestportal. I 1664 ble 
sørportalen murt igjen, og kirken fikk faste 
benker. Våpenhuset ble flyttet til inngangen 
mot vest. I 1846 ble det bygd nytt vesttårn i 
tre, og kirken fikk tre store vinduer mot sør. 
Innvendig kom gallerier i to etasjer både på 
vestveggen og nordveggen.

I 1932 ble kirken restaurert. Prekestol og 
altertavle ble tilbakeført. Det ble bygd nytt kor, 
det gamle gikk inn i det nåværende kirkeskip. 
Nytt tårn i stein kom i 1936.

Motivene på altertavla fra ca 1770 følger det 
tradisjonelle oppsettet med nattverden, korsfes-
telsen og Jahve øverst. Med reformasjonen 
kom prekestolen inn i kirkene, denne renessan-
seprekestolen er merket med årstallet 1604.
Dekorative arkitekturelementer omgir symbo-
ler for de fire evangelistene. Benevnelsene 
samsvarer ikke med bildene, de har sannsynlig-
vis stått i en annen rekkefølge tidligere.

Dåpsfatets hovedmotiv viser til legenden om 
den hellige Kristoffer, ”Kristusbæreren”. Langs 
kanten hjortedyr og en enhjørning, symboler 
for Kristus.
–––––
Steinkirke oppført på 1100-tallet Vesentlig endret i 
1664 og 1846
Prekestol fra 1604 Altertavle fra ca 1770

STYRVOLL KIRKE
Denne lille steinkirken ble oppført rundt midten 
av 1100-tallet og består av et rektangulært skip 
og et ganske kvadratisk kor. Utvendig har koret 
rett avslutning mot øst, men innvendig framtrer 
det med en apside, en buet avslutning.

Middelalderalteret i stein er fortsatt bevart i 
denne kirken. Det er også mulig å se en nisje i 
det, sannsynligvis til opp- bevaring av alterets 
utstyr.

Altertavlen er i renessansestil med utskårne 
arkitektur- elementer i tre etasjer og gavlformet 
toppstykke. Bildefeltene viser bibelske motiver, 
sentralt er korsfestelsen. Nederste felt framstil-
ler vanligvis nattverden, framstillingen her er 
ganske utradisjonell. Maleriene er sannsynlig-
vis yngre enn selve tavla, som ble malt i 1734. 
Prekestolen er også i renessanse. På 1600- tallet 
fikk preknene fast plass i gudstjenesten. Galler-
iene kom på 1800-tallet, aktualisert av den nye 
kirkeloven som hadde bestemmelser for antall 
plasser i en kirke etter folketall.
–––––
Steinkirke oppført på midten av 1100-tallet
Ny himling i koret og dekorasjon av korbuen, 
1600-tallet Galleri og to ovner, 1800-tallet
Varsom restaurering av overflater, 1970-tallet

Steinkirken fra 1100-tallet hadde i middelalderen både 
sørportal og vestportal. I 1664 ble sørportalen murt igjen, 
og kirken fikk faste benker. Våpenhuset ble flyttet til inngangen 
mot vest. I 1846 ble det bygd nytt vesttårn i tre, og kirken fikk 
tre store vinduer mot sør. Innvendig kom gallerier i to etasjer 
både på vestveggen og nordveggen.
I 1932 ble kirken restaurert. Prekestol og altertavle ble 
tilbakeført. Det ble bygd nytt kor, det gamle gikk inn i det 
nåværende kirkeskip. Nytt tårn i stein kom i 1936.
Motivene på altertavla fra ca 1770 følger det tradisjonelle 
oppsettet med nattverden, korsfestelsen og Jahve øverst. 
Med reformasjonen kom prekestolen inn i kirkene, denne 
renessanseprekestolen er merket med årstallet 1604. 
Dekorative arkitekturelementer omgir symboler for de fire 
evangelistene. Benevnelsene samsvarer ikke med bildene, 
de har sannsynligvis stått i en annen rekkefølge tidligere. 
Dåpsfatets hovedmotiv viser til legenden om den hellige 
Kristoffer, ”Kristusbæreren”. Langs kanten hjortedyr og en 
enhjørning, symboler for Kristus.

Steinkirke oppført på 1100-tallet
Vesentlig endret i 1664 og 1846

Prekestol fra 1604
Altertavle fra ca 1770

SKJEE KIRKE
Denne lille steinkirken ble oppført rundt midten av 1100-tallet 
og består av et rektangulært skip og et ganske kvadratisk kor. 
Utvendig har koret rett avslutning mot øst, men innvendig 
framtrer det med en apside, en buet avslutning. 
Middelalderalteret i stein er fortsatt bevart i denne kirken. 
Det er også mulig å se en nisje i det, sannsynligvis til opp-
bevaring av alterets utstyr. 
Altertavlen er i renessansestil med utskårne arkitektur-
elementer i tre etasjer og gavlformet toppstykke. Bildefeltene 
viser bibelske motiver, sentralt er korsfestelsen. Nederste felt 
framstiller vanligvis nattverden, framstillingen her er ganske 
utradisjonell. Maleriene er sannsynligvis yngre enn selve tavla, 
som ble malt i 1734. Prekestolen er også i renessanse. På 1600-
tallet fikk preknene fast plass i gudstjenesten. Galleriene kom 
på 1800-tallet, aktualisert av den nye kirkeloven som hadde 
bestemmelser for antall plasser i en kirke etter folketall. 

STYRVOLL KIRKE

Steinkirke oppført på midten av 1100-tallet
Ny himling i koret og dekorasjon av korbuen, 1600-tallet
Galleri og to ovner, 1800-tallet
Varsom restaurering av overflater, 1970-tallet
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TANUM KIRKE
Tanum er en steinkirke i tidlig romansk stil, opp- 
ført i første halvdel av 1100-tallet. Den halv-
runde koravslutningen er noe yngre. I følge 
tradisjonen ble kirken bygd rundt en tidligere 
trekirke. Kirken er viet til St. Olav, hans navn sto 
malt med middelalderske bokstaver på den nordre  
veggen. Kirken hadde tre innganger. Sørportalen i 
koret var kun for de geistlige, de to portalene i  
skipet var innganger til menighetens del av kirken. 
I kirken sto tidligere treskulpturene av Madonna 
med barnet (1270-1300), Anna selv tredje: Anna  
med sin datter Maria på fanget, som selv har Jesus  
på fanget  (ca. 1520) og av St. Olav (rundt 1250).  
Figurene er nå i Oldsaksamlingen i Oslo, men en 
kopi av Olavsskulpturen ble satt opp i kirken 
til 1000 års jubileet i 1988. Døpefonten av 
gotlandsk kalkstein er fra begynnelsen av 1200- 
tallet. Gulvet i våpenhuset besto av en stor 
steinhelle. Den ligger nå foran tårninngangen. 
Kirken hadde i utgangspunktet ikke tårn. Klokke- 
tårn ble bygget i 1850. En av kirkeklokkene er 
fra ca 1250. Siste halvdel av 16. århundre fikk 
kirken flere vinduer, den fikk prekestol - og 
galleri for husmenn, tjenere og innerster.
(Teksten er noe redigert av plasshensyn)
–––––
Bygget i første halvdel av 1100-tallet, i tidlig romansk 
stil. Gotiske treskulpturer (1400-tallet) er i Oldsaks-
samlingen, Oslo. Innviet til St. Olav 12. oktober 
Kopi av Olavsskulpturen (ca. 1250) i kirken. 
Døpefont fra 1200-1225 Glassmalerier av Emmanuel 
og Per Vigeland

TJØLLING KIRKE
Tjølling kirke ble reist en gang tidlig på 
1100-tallet. Majestetisk, allerede da den ble 
oppført som en romansk basilika.
Et dominerende tårn raget opp over midtpar-
tiet. Midtskipet har vært omtrent dobbelt så 
høyt som sideskipene.

Inne i kirken sto høye pilarrekker mellom 
hovedskip og sideskip. Kirken er flere ganger 
blitt sterkt ombygd. Første gang var etter en 
brann i 1360-årene. Et kraftig jordskjelv
i 1755 gjorde igjen stor skade på kirkebygget. 
Kirken ble gjenreist i 1760-årene, og en ny og 
omfattende restaurering 1860-61 ga kirken sitt 
nåværende utseende.

Tjølling kirke har et inventar som tydelig 
illustrerer ulike epoker i europeisk stilhistorie. 
Renessansens ro, barokkens overdådighet og 
rokokkoens spinkle linjer gjenfinnes i kirkens 
inventar. Langs ytterveggene ser man steinar-
beider fra kirkens aller eldste tid, i form av en 
rekke figurer og masker rundt dørportaler og 
vinduer. På kirkens østvegg er innmurt et 
vakkert keltisk kors. På sakristiets yttervegg et 
solur fra 1691.
–––––
Steinkirke i rundbuestil oppført første halvdel av 
1100-tallet Innviet til jomfru Maria og St. Mikael 
17. oktober
Altertavle fra 1632 og prekestol fra 1598 Nøstetangen 
lysekrone fra 1757 Særpreget 1700-talls dåpshus

Sande kirke ble oppført på 1100-tallet. Kirken har tykke 
steinmurer og var opprinnelig uten tårn. Koret ble utvidet 
i seinmiddelalderen, og den fikk på et tidspunkt bygd til 
halvrunde alternisjer i skipets østvegg. Den hadde jordgulv og 
vinduer i selve skipet. Døpefonten er av romansk type, hugget i 
kleberstein ca 1175-1250.  Tårnet ble bygget i 1631. Kirken, 
med alle dens inntekter, ble i 1673 overført til Jarlsberg 
grevskap, men solgt til storbøndene i bygda i 1765.
I 1783 brant kirken, slik at bare murene sto igjen. Lite av 
inventaret ble reddet ut. Kirken ble gjenreist med 
utgangspunkt i de gamle murene. Tårn og sakristi ble oppført 
i tre.  Tårnet ble oppført ved hovedinngangen.  Kirken fikk nå 
600 sitteplasser.  
Altertavlen og prekestolen er i rokokkostil. Kirken 
gjennomgikk en hovedreparasjon i 1860, da kirken ble avpusset 
med sement innvendig og utvendig.  Ved ny oppussing i 1922 
ble kirken hvitkalket både utvendig og innvendig.  I 1955 ble 
den innvendige sementpussen hugget vekk i koret.  I den 
forbindelse avdekket man de to sidealtrene som ikke hadde 
vært i bruk på flere hundre år.

SANDE KIRKE

Langkirke i stein
Oppført på 1100-tallet

Viet St. Maria 7.mars
Skadet i brann 1783

Altertavle 1783

Sem steinkirke ble oppført i første halvdel av 1100-tallet. 
Det har stått en trekirke der tidligere, for Sem nevnes som 
fylkeskirke allerede på 1000-tallet. Det kan ha vært i denne 
kirken Olav den hellige hørte messen da Rørek prøvde å ta 
livet hans, men mer sannsynlig skjedde attentatforsøket 
i Lavranskirken i Tønsberg. Det var i Sem kirke Harald Gille 
gikk på glødende plogjern for å bevise at han var bror av Sigurd 
Jorsalfar, og det var her baglerkongen Erling Steinvegg bar 
glødende jernplater for å bevise sin kongsrett. 
Det opprinnelige navnet på Sem er Sæheimr, gården ved sjøen 
eller fjorden. Navnet var knyttet til gården, i dag Jarlsberg, 
som sannsynligvis var kongsgård allerede i fylkeskongenes tid. 
Senere bodde rikskongene her når de besøkte Vestfold. 
Fra tidlig 1500-tall er det bevart noen figurer fra en altertavle, 
og fra samme periode finnes en stor, skåret figur av Madonna 
med barnet. I tillegg har kirken et krusifiks fra første del av 
1300-tallet. Prekestolen i Sem kirke er et klenodium fra 1592. 
Den har en skåret datering med akantus og medaljonger. 
Kirken ble utvidet i 1690 og i 1770. Omkring 1680 fikk kirken 
en lysekrone, gitt av Griffenfelds forvalter, Hans Erik Trischler. 
Den henger nå over orgelgalleriet. I 1956 ble en altertavle fra 
Christian IV’s tid rekonstruert.

SEM KIRKE

Langkirke i stein, viet St. Olav 14. juni
Bygd i første halvdel av 1100-tallet
Prekestol i tre fra 1592
Kristusfigur over korbuen, tidlig 1300-tallet
Vakre middelalderskulpturer i tre fra tidlig 1500-tallet

VASSÅS KIRKE
Kirken er en liten steinkirke fra ca. 1300, en 
rektangulær bygning der koret var adskilt kun 
ved en skranke eller et forheng. Vassås omtales 
som eget sogn i et diplom fra 1392. Kirken 
omtales som annekskirke i 1591. Skipet er den 
eldste bevarte delen av den nåværende kirken. 
Kirkebygget forfalt, men fikk i 1689 gjenreist 
tårn og tak. Prekestolen i Vassås kirke er 
fylkets eldste, fra 1588. Den har latinske 
inskripsjoner.

Kirken ble overført til grevskapet Griffenfeld i 
1673, men ble kjøpt for 175 riksdaler av 
sognets allmue i 1767. Kommunen overtok i 
1876. Koret er bygget til i 1846, mens våpen-
huset ble bygget i 1983. Kirken ble restaurert i 
1905. Dagens altertavle er fra 1912, men 
restaureringsarbeider pågår på kirkens gamle 
altertavle fra 1696. Kirkeskipet i taket er en 
miniatyr-seksring, bygd av Hans Liasjø. Den 
tolvarmede lysekronen er fra 1931. Kirken fikk 
sitt første orgel i 1920.

Dette orgelet var i bruk til ut på 1980-tallet, da 
det nye orgelet var på plass.
–––––
Steinkirke oppført rundt 1300 Fylkets eldste 
prekestol, 1588
Altertavle fra 1696
To kirkeklokker fra 1797 og 1937 Kirken ble 
restaurert i 1698 og i 1905

VÅLE KIRKE
Våle kirke er oppført på 1100-tallet. Kirken er 
bygd i stein, i romansk stil med rundbuer i 
vinduer og portaler. Den hadde rektangulært 
skip, og det smalere koret var utvendig rettav-
sluttet men innvendig apsidalt. Da Våle kirke 
sto ferdig, hadde den verken tårn med våpen-
hus eller sakristi. Høyt oppe på veggen i skip 
og kor slapp smale glugger inn litt dagslys.
Kirken fikk etter hvert, i likhet med andre 
middelalderkirker i Vestfold, trolig klokketårn, 
eller takrytter, midt på skipet. Kirkens sørpor-
tal er fremdeles intakt. Da kirken ble forlenget 
mot øst ble det gamle koret revet. Kirken har 
en stor renessansealtertavle fra ca 1650 med 
fire malerier nederst og to høyere oppe. Form-
språket kalles gjerne ”Jarlsbergrenessanse”. 
Feltene er satt sammen med arkitketurelemen-
ter. En frodig omramming med akantus er 
sannsynligvis noe yngre. Den middelalderske 
døpefonten er i stein og oppbevares i Oldsaks-
samlingen. Over korbuen er det en nyere kalva-
riegruppe, en korsfestelsesgruppe med Maria 
og Johannes, utført av Stinius Fredriksen. 
Frøydis Håvardsholm har laget glassmaleriet i 
koret. I utstillingen på Oldsaksamlingen  står 
en døpefont i gotlandsk kalkstein, datert til 
1200-1225,  som skal ha hørt hjemme i Våle 
kirke.
–––––
Steinkirke oppført ca 1100 Viet til St. Olav 8. juli
Fornyet og utvidet 1683-1747 Altertavle fra 1650
Tårn oppført 1871

Steinkirken fra 1100-tallet hadde i middelalderen både 
sørportal og vestportal. I 1664 ble sørportalen murt igjen, 
og kirken fikk faste benker. Våpenhuset ble flyttet til inngangen 
mot vest. I 1846 ble det bygd nytt vesttårn i tre, og kirken fikk 
tre store vinduer mot sør. Innvendig kom gallerier i to etasjer 
både på vestveggen og nordveggen.
I 1932 ble kirken restaurert. Prekestol og altertavle ble 
tilbakeført. Det ble bygd nytt kor, det gamle gikk inn i det 
nåværende kirkeskip. Nytt tårn i stein kom i 1936.
Motivene på altertavla fra ca 1770 følger det tradisjonelle 
oppsettet med nattverden, korsfestelsen og Jahve øverst. 
Med reformasjonen kom prekestolen inn i kirkene, denne 
renessanseprekestolen er merket med årstallet 1604. 
Dekorative arkitekturelementer omgir symboler for de fire 
evangelistene. Benevnelsene samsvarer ikke med bildene, 
de har sannsynligvis stått i en annen rekkefølge tidligere. 
Dåpsfatets hovedmotiv viser til legenden om den hellige 
Kristoffer, ”Kristusbæreren”. Langs kanten hjortedyr og en 
enhjørning, symboler for Kristus.

Steinkirke oppført på 1100-tallet
Vesentlig endret i 1664 og 1846

Prekestol fra 1604
Altertavle fra ca 1770

SKJEE KIRKE
Denne lille steinkirken ble oppført rundt midten av 1100-tallet 
og består av et rektangulært skip og et ganske kvadratisk kor. 
Utvendig har koret rett avslutning mot øst, men innvendig 
framtrer det med en apside, en buet avslutning. 
Middelalderalteret i stein er fortsatt bevart i denne kirken. 
Det er også mulig å se en nisje i det, sannsynligvis til opp-
bevaring av alterets utstyr. 
Altertavlen er i renessansestil med utskårne arkitektur-
elementer i tre etasjer og gavlformet toppstykke. Bildefeltene 
viser bibelske motiver, sentralt er korsfestelsen. Nederste felt 
framstiller vanligvis nattverden, framstillingen her er ganske 
utradisjonell. Maleriene er sannsynligvis yngre enn selve tavla, 
som ble malt i 1734. Prekestolen er også i renessanse. På 1600-
tallet fikk preknene fast plass i gudstjenesten. Galleriene kom 
på 1800-tallet, aktualisert av den nye kirkeloven som hadde 
bestemmelser for antall plasser i en kirke etter folketall. 

STYRVOLL KIRKE

Steinkirke oppført på midten av 1100-tallet
Ny himling i koret og dekorasjon av korbuen, 1600-tallet
Galleri og to ovner, 1800-tallet
Varsom restaurering av overflater, 1970-tallet
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OLAVSKIRKEN
St. Olavs kirke i premonstratenserklosteret helt 
søri middelalderbyen var Norges eneste og 
Nordens største rundkirke. Trolig ble kirken 
oppført som et første ledd i opprettelsen av 
klosteret, mest sannsynlig i tiden 1160 – 1180. 
Vi vet at premonstratensermunkene i 1191 ble 
underholdt av Mikaelskirkens inntekter. Dette 
mer enn antyder at det var en konge som fikk 
munkene til Tunsberg og som bistod dem med 
etableringen. Slik sett kan en si at denne kongen 
fikk bygd Olavskirken. Men hvilken konge? 
Mest trolig Magnus Erlingsson, eller hans far 
Erling Skakke. Premonstratenserordenens  
munker var meget velskolerte, og de har trolig 
bistått kongen både administrativt og politisk. 
I tillegg var de hans åndelige veiledere. Selve 
kirken har et sirkelformet skip, et rundhus,  
delt i midtrom og omgitt av åtte arkadepillarer. 
Mot øst fulgte et mindre, sirkelformet kor og 
som avslutning en halvsirkel- formet apside. På 
nordsiden av koret ble det rundt 1300 føyd  til 
et halvrundt sakristi. Klosteret ble sekularisert i 
1532, og selve klosteranlegget ser ut til å ha 
blitt ødelagt av brann i 1536.
–––––
Tønsberg sentrum, ved biblioteket
Oppført på 1100-tallet Norges eneste rundkirke 
Sekularisert i 1532 
Ødelagt i bybrannen 1536

PETERSKIRKEN
St. Peters kirke i Tønsberg sto der Øvre Lang-
gate nå går, nordvest for krysset Øvre Langgate 
- Møllegaten. Kirken ble bygd i stein tidlig på 
1100-tallet. Mest sannsynlig har det stått en 
trekirke på stedet før steinkirken ble reist – det 
er uansett dokumentert graver som er ødelagt 
av fundamenteringen for steinkirken, og som 
derfor må være eldre enn denne. Datering av 
gravene gjør det rimelig å anslå at en eldre 
gravplass var i bruk allerede på 1000-tallet. 
Denne kirkegården ble anlagt helt i utkanten 
av bybebyggelsen, så da kirkegården etter hvert 
måtte utvides, skjedde dette i første rekke 
østover/oppover.

Mest sannsynlig ble den første kirken bygd 
som privatkirke av en velstående person i byen.
Kirken hadde nok allerede i utgangspunktet en 
form for sogn, og på 1300-tallet hørte både 
bygårder og gårder på Bytangen til Peterskir-
kens sogn. Senest i løpet av 1200-tallet ble den 
trolig innlemmet i Kirkens organisasjon og ble 
en regulær sognekirke, og i første halvdel av 
1400-tallet hadde den ikke lenger egen prest. 
Ved bybrannen i 1536 brant den fullstendig og 
ble da lagt øde.
–––––
Tønsberg sentrum Øvre Langgate Trekirke 
1000-tallet Steinkirke 1100-tallet
Ødelagt i bybrannen 1536

OLAVSKIRKEN
St. Olavs kirke i premonstratenserklosteret helt sør 
i middelalderbyen var Norges eneste og Nordens største 
rundkirke. Trolig ble kirken oppført som et første ledd i 
opprettelsen av klosteret, mest sannsynlig i tiden 1160 – 1180. 
Vi vet at premonstratensermunkene i 1191 ble underholdt av 
Mikaelskirkens inntekter. Dette mer enn antyder at det var en 
konge som fikk munkene til Tunsberg og som bistod dem med 
etableringen. Slik sett kan en si at denne kongen fikk bygd 
Olavskirken. Men hvilken konge? Mest trolig Magnus Erlingsson, 
eller hans far Erling Skakke. Premonstratenserordenens 
munker var meget velskolerte, og de har trolig bistått kongen 
både administrativt og politisk. I tillegg var de hans åndelige 
veiledere. Selve kirken har et sirkelformet skip, et rundhus, 
delt i midtrom og omgitt av åtte arkadepillarer. Mot øst fulgte 
et mindre, sirkelformet kor og som avslutning en halvsirkel-
formet apside. På nordsiden av koret ble det rundt 1300 føyd 
til et halvrundt sakristi. Klosteret ble sekularisert i 1532, og 
selve klosteranlegget ser ut til å ha blitt ødelagt av brann i 1536. 

Tønsberg sentrum , ved biblioteket
Oppført på 1100-tallet

Norges eneste rundkirke
Sekularisert i 1532

Ødelagt i bybrannen 1536

PETERSKIRKEN
St. Peters kirke i Tønsberg sto der Øvre Langgate nå går, 
nordvest for krysset Øvre Langgate - Møllegaten. Kirken ble 
bygd i stein tidlig på 1100-tallet. Mest sannsynlig har det stått 
en trekirke på stedet før steinkirken ble reist – det er uansett 
dokumentert graver som er ødelagt av fundamenteringen for 
steinkirken, og som derfor må være eldre enn denne. Datering 
av gravene gjør det rimelig å anslå at en eldre gravplass var 
i bruk allerede på 1000-tallet. Denne kirkegården ble anlagt 
helt i utkanten av bybebyggelsen, så da kirkegården etter hvert 
måtte utvides, skjedde dette i første rekke østover/oppover. 
Mest sannsynlig ble den første kirken bygd som privatkirke av 
en velstående person i byen. 
 Kirken hadde nok allerede i utgangspunktet en form for sogn, 
og på 1300-tallet hørte både bygårder og gårder på Bytangen 
til Peterskirkens sogn. Senest i løpet av 1200-tallet ble den 
trolig innlemmet i Kirkens organisasjon og ble en regulær 
sognekirke, og i første halvdel av 1400-tallet hadde den ikke 
lenger egen prest. Ved bybrannen i 1536 brant den fullstendig 
og ble da lagt øde. 

Tønsberg sentrum 
Øvre Langgate
Trekirke 1000-tallet
Steinkirke 1100-tallet
Ødelagt i bybrannen 1536

MARIAKIRKEN
Mariakirken sto der Torvet i dag ligger, i dets 
sørøstre del,  og kirkegården strakte seg fra 
Storgaten til Øvre Langgate og nesten bort til 
Torvets nordvestside. Kirken var en romansk
steinkirke bygd rundt midten av 1100-tallet 
eller noe tidligere. Mariakirken var mye lik 
Peterskirken lenger nord i byen. Rundt 1300 
fikk både Mariakirken og Peterskirken koret 
forlenget mot øst, og i tillegg fikk Mariakirken 
oppført et sakristi inntil koret på nordsiden. 
Mariakirken hadde et tårn i vest, og dette hørte 
trolig til den eldste bygningsfasen. Etter Svarte-
dauden  ble Mariakirken og Peterskirken slått 
sammen til ett sognekall. Presten satt i Maria-
kirken. Som Lavranskirken og Peterskirken 
hadde også Mariakirken sogn utenfor byen i 
tillegg til bysognet, nemlig på nordre Nøtterøy. 
Og som Peterskirken ble nok også Mariakirken 
bygd som privatkirke i byggherrens bygård.
Mariakirken overlevde bybrannen i 1536. Midt 
på 1800-tallet sto den nye domkirken ferdig, 
og i den sammenheng ble Mariakirken revet 
for å spare penger. Tomten ble benyttet til nytt 
rådhus og ny politistasjon.
–––––
Tønsberg sentrum, torvets sørøstre del
Oppført i stein på 1100-tallet Utvidet på 1300-tallet
Revet i 1864 Gjenstanderpå Fylkesmuseet

MIKAELSKIRKEN
St. Mikaels kirke på Tunsberghus ble oppført 
rundt midten av 1100-tallet og var opprinnelig 
nærmest som et kongelig borgkapell å regne. 
Kirken er nevnt i skriftlige kilder første gang i 
1191. Da var det premonstratensermunkene 
nede i byen som fikk lov å benytte kirkens 
inntekter til eget formål, trolig i forbindelse 
med deres etablering av et kloster i Tønsberg.  
I 1308 fikk kong Håkon V Magnusson tillatelse 
fra pave Clemens V til å opprette en egen kirke- 
organisasjon med utgangspunkt i 14 av de 
kirker og kapeller som kongens forfedre hadde 
latt bygge, derunder Mikaelskirken.

I 1317 var det ved denne kirken en prost, fire 
korprester, to diakoner, en klokker samt 
hjelpere. Kirken ble mest sannsynlig ødelagt, 
sammen med festningsanlegget, av svenske 
soldater i 1503, og den forble en ruin fram til 
restaurering i 1878 og 1947. Kirken skiller seg 
bygningsmessig ut fra samtlige av de regulære 
norske sognekirker. De beskjedne bevarte 
murrestene viser at kirken ble bygd som en 
mindre utgave av den norske, store kirketypen 
med tverrskip, apsider, sentraltårn og basilikalt 
skip.
–––––
Tønsberg, Slottsfjellet Oppført på 1100-tallet 
Borgkapell for Tunsberghus 
Viet til St. Mikael

MARIAKIRKEN
Mariakirken sto der Torvet i dag ligger, i dets sørøstre del, 
og kirkegården strakte seg fra Storgaten til Øvre Langgate og 
nesten bort til Torvets nordvestside. Kirken var en romansk 
steinkirke bygd rundt midten av 1100-tallet eller noe tidligere. 
Mariakirken var mye lik Peterskirken lenger nord i byen. Rundt 
1300 fikk både Mariakirken og Peterskirken koret forlenget 
mot øst, og i tillegg fikk Mariakirken oppført et sakristi inntil 
koret på nordsiden. Mariakirken hadde et tårn i vest, og dette 
hørte trolig til den eldste bygningsfasen. Etter Svartedauden 
ble Mariakirken og Peterskirken slått sammen til ett sognekall. 
Presten satt i Mariakirken. Som Lavranskirken og Peterskirken 
hadde også Mariakirken sogn utenfor byen i tillegg til bysognet, 
nemlig på nordre Nøtterøy. Og som Peterskirken ble nok også 
Mariakirken bygd som privatkirke i byggherrens bygård. 
Mariakirken overlevde bybrannen i 1536. Midt på 1800-tallet 
sto den nye domkirken ferdig, og i den sammenheng ble 
Mariakirken revet for å spare penger. Tomten ble benyttet til 
nytt rådhus og ny politistasjon. 

Tønsberg sentrum, 
torvets sørøstre del

Oppført i stein på 1100-tallet
Utvidet på 1300-tallet

Revet i 1864 
Gjenstander på Fylkesmuseet

MIKAELSKIRKEN
St. Mikaels kirke på Tunsberghus ble oppført rundt midten 
av 1100-tallet og var opprinnelig nærmest som et kongelig 
borgkapell å regne. Kirken er nevnt i skriftlige kilder første 
gang i 1191. Da var det premonstratensermunkene nede i byen 
som fikk lov å benytte kirkens inntekter til eget formål, trolig 
i forbindelse med deres etablering av et kloster i Tønsberg. 
I 1308 fikk kong Håkon V Magnusson tillatelse fra pave 
Clemens V til å opprette en egen kirkeorganisasjon med 
utgangspunkt i 14 av de kirker og kapeller som kongens 
forfedre hadde latt bygge, derunder Mikaelskirken. 
I 1317 var det ved denne kirken en prost, fire korprester, 
to diakoner, en klokker samt hjelpere. Kirken ble mest 
sannsynlig ødelagt, sammen med festningsanlegget, av svenske 
soldater i 1503, og den forble en ruin fram til restaurering 
i 1878 og 1947. Kirken skiller seg bygningsmessig ut fra samtlige 
av de regulære norske sognekirker. De beskjedne bevarte 
murrestene viser at kirken ble bygd som en mindre utgave av 
den norske, store kirketypen med tverrskip, apsider, 
sentraltårn og basilikalt skip.

Tønsberg, Slottsfjellet
Oppført på 1100-tallet
Borgkapell for Tunsberghus
Viet til St. Mikael
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LAVRANSKIRKEN
St. Lavrans kirke i Tunsberg sto der dagens 
domkirke står, og rester av kirken er funnet 
under kirkegulvet. En kirke i Tunsberg nevnes 
ca. 1018 i sagaen om Olav den hellige, og ut 
fra sammenhengen gir det god mening å se for 
seg at dette var Lavranskirken, men da i form 
av en trekirke.
Den Lavranskirken vi kjenner til fra tidlig 
1100-tallet var en kirke bygd i stein, og det 
kan se ut til at alle steinene var glatthogde 
kvaderstein – noe som må ha gitt bygningen et 
svært fornemt preg.
I andre halvdel av 1200-tallet ble koret vesent-
lig endret, trolig fordi det da kom flere prester i 
kirken. Kirken liknet mye på domkirkene – 
særlig den på Hamar. På grunnlag av dette har 
enkelte historikere antydet at det eldste bispe-
setet på Østlandet kanskje lå i Tunsberg, med 
gården på Teie som bisperesidens og Lavrans-
kirken som domkirke.
Ca 1400 hadde Svartedauden, prestemangel og 
Kirkens behov for omorganisering gjort Lav-
ranskirken til regulær sognekirke for nordre 
delen av Tunsberg. Kirken brant i 1683, men 
ble reparert. Derimot møtte den sitt endelikt 
tidlig på 1800-tallet.
–––––
Tønsberg, under dagens domkirke Oppført i stein 
på 1100-tallet, utvidet på 1200-tallet
Opprinnelig gårdskirke på gården Tunsberg
Storhetstid på 1300-tallet  
Revet 1811-14  bl.a. fordi bygget var for ”papistisk”

LAVRANSKIRKEN
St. Lavrans kirke i Tunsberg sto der dagens domkirke står, 
og rester av kirken er funnet under kirkegulvet. En kirke 
i Tunsberg nevnes ca. 1018 i sagaen om Olav den hellige, og ut 
fra sammenhengen gir det god mening å se for seg at dette var 
Lavranskirken, men da i form av en trekirke. 
Den Lavranskirken vi kjenner til fra tidlig 1100-tallet var en 
kirke bygd i stein, og det kan se ut til at alle steinene var 
glatthogde kvaderstein – noe som må ha gitt bygningen et 
svært fornemt preg. 
I andre halvdel av 1200-tallet ble koret vesentlig endret, trolig 
fordi det da kom flere prester i kirken. Kirken liknet mye på 
domkirkene – særlig den på Hamar. På grunnlag av dette har 
enkelte historikere antydet at det eldste bispesetet på 
Østlandet kanskje lå i Tunsberg, med gården på Teie som 
bisperesidens og Lavranskirken som domkirke. 
Ca 1400 hadde Svartedauden, prestemangel og Kirkens behov 
for omorganisering gjort Lavranskirken til regulær sognekirke 
for nordre delen av Tunsberg. Kirken brant i 1683, men ble 
reparert. Derimot møtte den sitt endelikt tidlig på 1800-tallet. 

Tønsberg, under dagens domkirke
Oppført i stein på 1100-tallet, 

utvidet på 1200-tallet
Opprinnelig gårdskirke på gården Tunsberg

Storhetstid på 1300-tallet
Revet 1811-14 bl.a. fordi bygget var for ”papistisk” 
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Vedlegg 2

En jordskjelv-relatert foreløpig vurdering av middelalderkirker i Vestfold,  
med spesiell referanse til Tjølling kirke

SAMMENDRAG 

Vestfold ligger på flanken av et geologisk 
område (Oslo-riften) som har en høyere jord-
skjelvaktivitet enn omkringliggende områder. 
Det siste store jordskjelvet, med styrke (magni-
tude) 5.4 på Richters skala inntraff ved Ytre 
Hvaler i 1904, med en del mindre skader i 
Oslo, og et enda større, med styrke 5.6, i 
Kattegat i 1759, med sterke rystelser både i 
Danmark (Sjælland og Jylland) og i Sverige. 
Også Kattegat-skjelvet ble følt over store deler 
av Sør-Norge, men svakere enn 1904-skjelvet. 
Et større jordskjelv i 1657 (styrke på 4.8-5.0) i 
Oslofjorden inngår også på denne listen, samt 
et noe svakere i 1953. 

Denne jordskjelvaktiviteten er ikke stabil over 
tiår og ikke engang over hundrer av år; det går 
trolig flere tusen år innen det jevner seg ut. 
Nyere forskning viser også at en i slike geo-
logiske områder ikke kan utelukke jordskjelv 
med styrke (magnitude) på helt opp mot 7 på 
Richters skala, selv om sannsynlighetene for 
dette er meget små. Det er ikke mulig å si noe 
om når et slikt eventuelt vil kunne inntreffe, 
men det er mulig å gjøre statistisk baserte 
beregninger for hvilke belastninger et byggverk 
kan bli utsatt for, over en gitt tid. Dette er 
antydet her, sammen med scenario-baserte 
eksempler på hvilke rystelser som jordskjelv av 
gitte styrker kan gi opphav til. 

Knyttet til Tjølling kirke følger vi her opp med 
noen enkle jordskjelvtekniske vurderinger og 
analyser, og vi avslutter med en skisse for hva 
en 200-års vedlikeholdsplan kan og bør inne-
holde. 

FORORD 

I et land med relative beskjedne historiske 
byggverk fra før-reformatorisk tid represente-
rer de 22 middelalderkirkene i Vestfold, mange 
fra 1100-tallet, en unik kulturhistorisk verdi 
som det er av stor nasjonal betydning å ta vare 
på gjennom langsiktige planer der ‘lang sikt’ 
bør måles opp mot byggenes alder. To av de 
viktigste miljørelaterte belastningene som 
kommer inn her er klima, som alt tyder på nå 
endrer seg raskt (og som ikke vil bli omtalt 
videre her), og jordskjelv, som er karakterisert 
ved sjeldne men store belastninger, med retur-
perioder for de sterkeste hendelsene på mange 
hundre år i den type geologi som vi har i 
Norge.  

Når byggverk skal beskyttes mot slike farer er 
det avgjørende viktig å vurdere byggets levetid, 
samt hvilke verdier som står på spill. Selv om 
en i en slik risikosammenheng først og fremst 
skal planlegge for å beskytte menneskeliv må 
en også ha et bevisst forhold til kulturhistoris-
ke verdier, her knyttet til middelalderkirkene i 
Vestfold der flere er eldre enn 1,000 år.  

Idéen til dette arbeidet kom fra kirkevergen i 
Sandefjord, Yngve Berntsen, som tok kontakt 
med NORSAR i februar 2014 med utgangs-
punkt i at han mente at vedlikeholds/regn-
skapsprotokollene for noen av middelalderkir-
kene i Vestfold kunne antyde at det hadde vært 
(muligens gjentatte) skader som kanskje kunne 
tilskrives jordskjelv, og han så at det var 
viktig å legge dette inn i planer som burde ha 
et 200-års-perspektiv. Etter oppfølgende 
diskusjoner mellom Riksantikvaren og kom-
munale myndigheter godkjente Fylkesmannen i 
Vestfold i juni 2016 et lite forprosjekt som den-
ne rapporten er en del av. 
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Dette prosjektet bunner i at vi har et stort 
ansvar for bygninger som allerede har stått i 
ca. 1,000 år og som vi derfor må ha tilsvarende 
langsiktige vedlikeholdsplaner for. Et viktig 
poeng i denne sammenhengen er at jordskjelv 
under geologiske forhold som i Norge skiller 
seg fra mange andre miljølaster ved at det er 
mye lenger mellom hvert av de store, kombi-
nert med at de største er veldig mye større og 
mer ødeleggende enn det en kan forvente å ha 
opplevd innen ‘manns minne’, til og med over 
mange hundre år. Det siste er dette året blitt 
demonstrert på en dramatisk måte i sentral-Italia 
(25 august 2016, styrke 6.2) der flere hundre 
år gamle bygninger i en aktiv jordskjelvsone 
plutselig falt i grus selv om rystelsen ikke var 
spesielt sterk. Forekomsten av jordskjelv er 
alltid uregelmessig, og den jevner seg ut først 
etter mange tusen år. 

Dette stiller spesielle krav til hva som bør settes 
inn av forebyggende tiltak, som innenfor 
rammen av dette forprosjektet bare vil bli 
antydet.

INNLEDNING 

Mytologiske forklaringer på jordskjelv kjenner 
vi fra mange gamle kulturer, også fra Norge, 
og selv opplysningstidens rasjonalitet bidro 
med forklaringer som også lot mye tilbake å 
ønske. Det store vitenskapelige gjennombruddet 
kom først på slutten av 1800-tallet, sammen 
med de første instrumentelle jordskjelvregistre-
ringene, samtidig med en økende generell 
interesse for naturfenoméner som også førte til 
bedre beskrivelser av hvordan jordskjelv ble 
følt og opplevd. I Norge startet dette i 
1880-årene, men selv om vi har brukbare 
beskrivelser av noen jordskjelv også tidligere så 
er dekningen ganske tynn fra 1700tallet og 
tidligere, der reformasjonen også representerte 
et viktig skille.  

Dette står i kontrast til mange andre land 
lenger sør i Europa som hadde mye sterkere 
skriftlige tradisjoner, fra klosterliv til sivil-
samfunn, og ikke minst gjelder dette England 
som også hadde en mye sterkere og eldre 
tradisjon med lokale aviser som ofte omtalte 
jordskjelv. Derfor er det norske utgangspunktet 
relativt svakt når det gjelder dokumentasjon av 
historiske jordskjelv, og her er de historiske 
jordskjelvkatalogene fra lenger sør i Europa 
også til liten hjelp siden få norske jordskjelv 
har kunnet føles lengre sør enn til Danmark. 

Selv om en mer systematisk innsamling av jord-
skjelvdata i Norge startet på 1880-tallet var det 
likevel først etter det store jordskjelvet i Oslo-
fjord-området i 1904 at arbeidet kom i fastere 
former, inkludert en seismograf i Bergen. 
Nøkkelpersonen her var geologiprofessor C.F. 
Kolderup ved Bergen Museum, som samlet inn 
og publiserte data i flere tiår og som også 
prøvde å sette observasjonene inn i en viten-

skapelig ramme, først og fremst knyttet til 
landhevningen som fremdeles er en akseptert 
delforklaring. Det var likevel først på 1970tal-
let at seismologien som moderne vitenskap fant 
sin plass i Norge, så dette er et ungt fagområde. 

Det viktigste arbeidet på historiske jordskjelv i 
Norge ble gjort på 1980-tallet, knyttet til 
behovene til oljeindustrien på kontinental-
sokkelen (Muir Wood og Woo, 1987), en 
oppfølgning av et tilsvarende arbeid på britisk 
side noen år tidligere. Dette arbeidet er fremdeles 
ryggraden i våre historiske jordskjelvkataloger 
og utgangspunktet for jordskjelvoversikten i 
neste kapittel.  

Som en del av dette finnes det også et digitalt 
arkiv (i pdf-format) kalt Scandinavian Earth-
quake Archive og som inneholder 3,124 sider 
hvorav mye er kopier av originalt kildemateria-
le, med rapporter helt tilbake til 1100-tallet. 
Mye av det gamle materialet er selvfølgelig 
både sporadisk og anekdotisk, men det er 
likevel et sted å gå hvis en finner uavhengige 
indikasjoner (f.eks. i kirkenes protokoller) på 
at et jordskjelv kan ha skjedd. 

Siden formålet med denne rapporten er begren-
set til de store linjene vil den bare inneholde 
illustrasjoner av tilgjengelig kunnskap, med 
begrenset bruk av referanser, og den vil heller 
ikke dekke de underliggende vitenskapelige 
forklaringsmekanismene. Dette er fordi formå-
let her er først og fremst å vise at dette er et 
viktig tema som bør følges opp gjennom et 
større prosjekt.  

HISTORISKE JORDSKJELV I  
OSLOFJORDEN OG SKAGERRAK 

Seismisiteten i Oslofjordområdet er for tiden 
lav, som vist i Figur 1, men som det vil bli vist i 
det følgende er potensialene på lengre sikt 
likevel betydelige. 

I det følgende presenterer vi en liste, med 
kortere omtaler, over de viktigste (største) 
jordskjelvene som vi kjenner fra Sørøst-Norge, 
spesielt Oslofjordområdet, som av geologiske 
grunner (knyttet til den permiske Oslo-riften) 
er mer seismisk aktivt enn omliggende områder 
(Bungum m.fl., 1991). Derfor er dette også det 
området som er viktigst med hensyn til poten-
sielle jordskjelvbelastninger for middelalder-
kirkene i Vestfold.  

Som hovedregel gjelder det at skader fra 
jordskjelv vil inntreffe stort sett bare innenfor 
50100 km fra episentret, bortsett fra når 
styrken (magnituden) kommer opp mot 6 eller 
høyere på Richters skala. Et viktig eksempel på 
det siste var katastrofeskjelvet i Lisboa i 1755, 
med en styrke på over 8, som skapte stor frykt 
over store deler av Europa (Bungum, 2005) og 
som for eksempel forårsaket stående bølger på 
vann og fjorder også i Norge. 

Muir Wood og Woo (1987) sier at selv om det 
finnes sporadiske referanser til jordskjelv i 
danske kilder fra 1100- til 1500-tallet er det 
først fra begynnelsen av 1600-tallet at disse 
begynner å bli noe mer pålitelige, knyttet til 
større utbredelse av lese- og skriveferdighet. De 
mener også å ha funnet at det i denne perioden 
kan ha vært noe høyere jordskjelvaktivitet enn 
både før og etter. Mange av rapportene er 
imidlertid fra Bergen og Vestlandet, på samme 
måte som i dag. 
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I det følgende omtaler vi kort noen historiske 
jordskjelv i områdene rundt Oslofjorden og 
Skagerrak.

Figur 1. Jordskjelv i Oslo-området og sørover siden 1980 (røde symboler), med data fra NORSAR for 
styrker over 2.5, pluss episentret for jordskjelvet i 1904 med styrke 5.4. 
Kattegatskjelvet fra 1750 (styrke 5.6) er vist i Figur 2. Kartet viser også viktige strukturgeologiske elementer, 
spesielt Oslo riftsone (Oslo Graben). Fra Bungum m.fl. (2009). 

1623, 24. mars, Oslofjorden: 
Hollandske sjøfarere i Oslofjorden (Zeiller, 
1658) forteller om et jordskjelv som rystet 
båten så sterkt at de trodde dommedag var 
kommet, og skjelvet ble også følt på Kongsberg 
(i sølvgruvene) og til og med i Trondheim. 
Dette tyder på et stort jordskjelv lokalisert til 
Sørøst-Norge, kanskje Oslofjorden, siden 
jordskjelv kan føles sterkt på båter men bare 
når båten ligger mer eller mindre rett over 
episentrum. Vi vet ikke akkurat hvor denne 
båten lå. 

1657, 24. april, Oslofjorden: 
Dette er et jordskjelv som vi kjenner stort sett 
bare fra en kilde, nemlig Michael Peterson 
Escholts bok Geologia Norvegia fra 1657 
(Christiania), utgitt på engelsk i London i 
1663. Siden Muir Wood og Woo (1987) viser 
til dette skjelvet men uten å prøve å beregne 
hverken sted eller styrke skal vi i det følgende 
gjøre et forsøk på det her. 

Escholt bruker det meste av sin bok til teolo-
giske og ‘geologiske’ utredninger (hvor han 
imponerende nok kommer innom både land-
hevning, fjellkjedebygging og subduksjon!), 
men han omtaler selve jordskjelvet bare ganske 
knapt, i bokens forord. Han sier at jordskjelvet 
ble følt i Østerdalen (trolig bare i sør), Solør, 
Hedmark, Toten, Ringerike, Romerike, Viken, 
og nesten ned til Bohuslen, og vestover til 
Lindesnes, og han angir en utstrekning på over 
40 mil både NS og ØV. Hvis vi antar at dette 
er gamle landmil (postmil) så tilsvarer 40 mil 
ca 450 km. Når det gjelder selve rystelsene sier 
Escholt at ”Huusene rystede, oc alle Mobilia, 
Senge, Bord oc Benke, etc. ”, men uten å ha 
fått opplysninger om skader. Dette tyder på en 
intensitet på kanskje rundt V (se Appendiks 1). 
En enkel analyse av dette, ut fra dagens kunn-

skap og modeller, sier oss at styrken neppe kan 
ha vært over 4.8–5.0 på Richters skala, mens 
episentret godt kan ha vært i nærheten av det i 
1904 (se nedenfor). Muir Wood og Woo 
(1987) mener at dette skjelvet også ble følt på 
Sjælland, men det finner vi ikke hos Escolt. 

1745, 7. februar, Skagerrak: 
(Gissler, 1747) sier at dette skjelvet ble følt 
sterkt på begge sider av Skagerrak, med en 
utrasing av klippene på Thy i nordvest-Jylland, 
og med sprekker i muren på en lokal kirke 
(Johnstrup, 1870). Dette jordskjelvet ble også 
følt og rapportert over store deler av Sør-Norge 
(Keilhau, 1836), såvel som i København. Muir 
Wood og Woo (1987) mener at episentret trolig 
var i nærheten av Thy.

1759, 22. desember, Kattegat: 
Dette skjelvet, med en styrke på 5.6 (Muir 
Wood og Woo, 1987; Muir Wood, 1989, 
57.7°N, 11.1°Ø, se Figur 2) inntraff bare fire 
år etter Lisboa-skjelvet, som bidro vesentlig til 
å gi hendelsen ekstra stor oppmerksomhet. 
Skjelvet ble følt over sørlige deler av Norge og 
Sverige, og i Nord-Tyskland, og i protokollen 
fra Tjølling kirke (som på den tiden var preget 
av forfall) er skader der koblet til dette skjelvet. 
Dette er det første skjelvet i regionen der 
avisene bidrar med en vesentlig del av rappor-
tene, selv om den første norske avisen først 
kom i 1763. Det er også nylig utgitt en bok 
med presteinnberetninger til biskopen på 
Sjælland med detaljerte beretninger om hvor-
dan jordskjelvet ble følt (Bondesen og Wohlert, 
1999), der forfatterne mer enn antyder at det 
er religiøst betinget frykt som ligger bak, utløst 
av Lisboa-skjelvet. 

Kattegat-skjelvet er beskrevet i detalj i Muir 
Wood and Woo (1987) og det er også reanaly-
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sert av Kebeasy og Husebye (2004), som satte 
styrken til 5.1, med intensitet IV i Vestfold. 
Dette blir imidlertid imøtegått av Wahlstrõm 
(2004), og vi er enig med sistnevnte i at 5.6 bør 
beholdes som styrke for 1759-skjelvet. Likevel 
kan en verdi på 5.4 ikke helt utelukkes, som 
også er styrken på 1904-skjelvet i Oslofjorden. 

1794, 1. januar, Skagerrak: 
Et jordskjelv med styrke 4.5 (Muir Wood og 
Woo, 1987) og episenter i Skagerrak (57.8°N, 
9.2°Ø) ble følt langs kysten av Sør-Norge og i 
Nord-Jylland (Johnstrup, 1870). 

1841, 3. april, Nord -Jylland: 
Muir Wood og Woo (1987), som også har 
publisert et makroseismisk kart for dette 
skjelvet, har lokalisert det til 57.0°N, 8.5°Ø, 
og med en styrke på 4.5, og de sier at det er det 
sterkeste jordskjelvet som er observert på land 
i Danmark de siste to hundre år. Jordskjelvet er 
godt beskrevet i lokale aviser, og av Forchham-
mer (1841).

1904, 23. oktober, Oslofjorden: 
Med en styrke på 5.4 er dette det største 
jordskjelvet vi kjenner fra Sør-Norge. Jordskjelvet 
ble følt over det meste av Sør-Skandinavia, 
Baltikum og Nord-Tyskland, og det er godt 
dokumentert (Bungum m.fl., 2009; se også 
Figur 3). Jordskjelvet inntraff en søndag 
formiddag og skapte panikk i flere Oslo-kirker, 
men uten vesentlige skader hverken på folk 
eller bygninger. Idd kirke ved Halden (ganske 
nær episentret) ble sterkt skadet (panikk også 
der), og det samme skjedde med Johanneskir-
ken i Oslo, som senere ble revet. De sterke 
utslagene i Oslo var i stor grad knyttet til den 
svake undergrunnen (dyp leire), som forsterker 
rystelsene. Oslo Domkirke (den gang Vår 
Frelsers Kirke) ble utsatt for den samme 
effekten, der noen personer også ble lettere 
skadet i trengselen (det beskrives malerisk 
hvordan store mannfolk tråkket ned kvinner 
og barn i panikken …). 

Fra Figur 3 ser en at den høyeste makroseismiske 
intensiteten var VII (se Appendiks 1). I
Vestfold opplevde de kystnære områdene nivå 
VI til VII. 

Hvis vi sammenligner jordskjelvene i 1759 og 
1904 er det verdt å merke seg at for 1759 går 
konturen for intensitet V bare så vidt inn i 
Vestfold, mens 1904-skjelvet når opp i både VI 
og VII i det samme området. Dette forteller oss 
at 1904-skjelvet ble følt klart sterkere i Vest-
fold enn 1759-skjelvet (som var større, men lå 
lengre borte), og at sjansene for å finne spor 
etter dette skjelvet i kirkene derfor nok er 
mindre enn først antatt. I Laurens Bergs 
bygdebok fra 1915 blir 1759-skjelvet sagt å ha 
forårsaket skader på Tjølling kirke, med 
utgangspunkt i kirkeprotokollen, mens 
1904-skjelvet ikke nevnes i det hele tatt. Berg 

Figur 2. Makroseismisk kart (med konturerte 
intensiteter) for jordskjelvet i Kattegat i 
1759, etter Muir Wood og Woo (1987). 

var godt i gang med sine lokalhistoriske arbeider 
allerede i 1904, og hvis det hadde blitt påvist 
skader da burde han forventes å ha tatt det 
med i sin bygdebok, selv om dette på ingen 
måte er sikkert. En helt annen sak hadde det 
vært om han hadde sagt at ”vi har sett etter 
skader fra dette jordskjelvet, men ikke funnet noe”.

1953, 3.mars, Oslofjorden: 
Dette er det største jordskjelvet i Oslo-riften 
siden 1904, følt ganske sterkt spesielt i Oslo 
(en av forfatterne, HB, har snakket med flere 
som husker dette skjelvet veldig godt). Mens 
Muir Wood og Woo (1987) har episentret på 
59.6°N og 11.4°Ø, og en styrke på 4.0, har 
NORSAR senere, basert på data fra Sellevoll 
m.fl. (1982), oppgradert styrken til 4.4. Maksi-
mum intensitet var V (se Appendiks 1).

JORDSKJELVFARE I OSLOFJORD- 
OMRÅDET, MODELLER OG PREDIKSJONER  

Den korte oversikten ovenfor kan tyde på at 
det var en øket aktivitet i Oslofjord-området 
rundt århundreskiftet til 1600, og vi har også 
dokumentasjon for at det var en høyere aktivi-
tet mellom 1900 og 1912 (Kolderup, 1913; 
Bungum m.fl., 2009), som kulminerte med 
1904-skjelvet. Dette er en ofte sett variasjon 
under slike geologiske forhold (utenfor plate-
grensene), men dette betyr ikke at en kan anta 
at det er en 300-årig periodisitet i dette områ-
det. Likevel, siden vi ikke kjenner langtids-
variasjonene, må statistiske modeller for 
jordskjelvfare i praksis settes opp basert på 
gjennomsnitts-aktivitet og en antagelse om at 
prosessen er såkalt Poisson-fordelt, som vil si 
at sannsynlighetene for nye jordskjelv ikke er 
påvirket av de som allerede har inntruffet. 

Den studien som vi må lene oss på i denne 
sammenheng ble gjort av NORSAR og NGI 
(1998) i form av en nasjonal seismisk sonering 
(Bungum m.fl., 2000) som fremdeles er det 
tekniske grunnlaget for det norske regelverket 
for sikring mot jordskjelv, NS-EN 19981:2004/
NA:2013. Det vil føre for langt her å formidle 
detaljer om dette arbeidet, men som en illustra-
sjon gjengir vi i Figur 4 et utdrag av et sonekart 
som er beregnet for en årlig sannsynlighet på 
10-4, tilsvarende en varighet på 10,000 år 
under forutsetning at seismisiteten er stabil 
over så lang tid. Vi ser at Oslo-området ligger 
over omkringliggende områder, med en topp-
verdi på ca 2.5 m/s2, mens verdiene utenfor 
Nordvestlandet går opp i ca. 3.5 m/s2. 

Den seismisitetsmodellen som ligger bak 
resultatene i Figur 3 er slik at det innen det 
området som dekkes av den innerste konturen 

Figur 3. Makroseismisk kart for Oslofjord-skjelvet I 
1904, med følte intensiteter (opp til intensitet VII, 
se Appendiks 1), og der rektangelet viser det 
beregnede episentret, med feilmarginer. Ellipsen 
indikerer et 95% feilområde beregnet fra (margina-
le) instrumentelle data (fra Sverige og Tyskland). 
Fra Bungum m. fl. (2009). 
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rundt Oslofjorden er definert en aktivitet som 
er slik at det i gjennomsnitt vil gå 4-500 år 
mellom hvert 1904-skjelv, noe som i lys av det 
vi sier om 1600-tallet kanskje kunne ha vært 
noe mindre. Men det kan også skje at den lave 
aktiviteten de siste 100 år vil fortsette i lang tid 
framover (i realiteten har vi brukt flere model-
ler samtidig og veier disse etter en begrunnet 
vurdering). 

Hva betyr så disse verdiene? En viktig del av 
regelverket er at vanlige byggverk, som kanskje 
skal stå bare i 50-100 år og som ikke huser 
mange mennesker, skal bygges slik at de tåler, 
uten alvorlige skader, rystelser med en årlig 
sannsynlighet på 2.1 x 10-2, tilsvarende en 
returperiode på 475 år. Der sikkerhetskravene 
er store derimot, som for plattformer på 
kontinentalsokkelen, skal den årlige sannsyn-
ligheten ned på 10-4, tilsvarende 10,000 år. 
For bygninger med mange mennesker eller som 
har spesiell beredskapsmessig eller annen 
betydning (som sykehus) ligger kravet stort sett 
et sted mellom disse to nivåene. Ytterst på 
skalaen ligger imidlertid kjernekraftverk, der 
kravet er sannsynligheter på rundt 10-6/år eller 
en milliondel, et meget høyt sikkerhetskrav. 

I lys av dette, hvilke sikkerhetskrav burde vi ha 
til våre middelalderkirker? Siden myndighetene 
ikke har sagt noe om dette vil det, i hvert fall i 
første omgang, bli opp til myndighetene ikke 
har uttrykt noen oppfatning om dette er det 
opp til eierne å bestemme, ut fra en vurdering 
av hvilke verdier som står på spill. Det er 
åpenbart at et krav på 10-2/år, som for et 
vanlig bolighus, er altfor lavt, men det er nok 
heller ikke rimelig å gå lenger enn 10-4/år, som 
for en oljeinstallasjon. Hvis vi bruker det som 
et eksempel ser vi fra Figur 4 at de da må tåle 
en belastning på ca. 2.5 m/s2, som tilsvarer 

25% av tyngdens akselerasjon (9.81 m/s2), 
som igjen tilsvarer en intensitet på rundt VIII 
(det er imidlertid stor usikkerhet og stor 
spredning i slike relasjoner). Intensitet VIII 
kjenner vi ikke fra Norge (se Appendiks 1 for 
beskrivelse).  Med et sikkerhetskrav på 10-3/år 
går rystelsene ned fra 2.5 til rundt 1.0 m/s2, 
med et tilsvarende fall i intensitet til ca. VII, 
som ble rapportert flere steder rundt Oslofjor-
den i 1904. Dette må oppfattes som et relativt 
svakt krav.

En annen måte å illustrere denne problemstil-
lingen på, også sannsynlighetsbasert, er knyttet 
til at hvis 1/TR, der TR er returperioden, 
forteller oss hvor mange ganger pr tidsenhet en 
jordskjelvrystelse Z overskrider nivået z, da vil 
denne terskelen i løpet av tiden T (som kan 
være bygningens levetid) bli overskredet T/TR 
ganger, mens sannsynligheten for at dette skjer 
uttrykkes som: 1/

Figur 4. Seismisk farekart for Sør-Norge uttrykt 
gjennom maksimum forventet jordbunns-akselerasjon 
for en årlig sannsynlighet av 10-4 (retur-periode 
10,000 år), med et kontur-intervall på 0.3 m/s2.  
Fra NORSAR og NGI (1988).

For en levetid T på 200 år og en returperiode 
TR på 10,000 år (tilsvarende en årlig sannsyn-
lighet på 10-4, som antatt i Figur 4) vil da 
overskridelses-sannsynligheten P bli 0.02, 
svarende til en sannsynlighet på 98% for at 
rystelsene ikke skal overskride sikkerhetster-
skelen i løpet av levetiden på 200 år. Hvis 
derimot levetiden settes til 1000 år, fremdeles 
med TR = 10,000, vil sannsynligheten bli 0.20, 
noe som betyr 80% sannsynlighet for at 
rystelsene ikke vil overskride sikkerhets-terske-
len. Dette er ikke en spesielt bra sikkerhet, og 
det illustrerer godt hva det vil koste å utvide 
levetiden fra 200 til 1000 år. 

Deterministisk evaluering av grunnbevegelser 
En tredje illustrasjon, denne gang ikke proba-
bilistisk men deterministisk, er å lage noen 
scenarier for hvilke rystelser (uttrykt i makro-
seismiske intensiteter og fysiske jordbunnsbe-
vegelser, eller akselerasjoner) en kan forvente å 
få fra jordskjelv av gitte styrker og på gitte 
avstander, som følger: 
• Jordskjelvet i Kattegat 1759, M 5.6, 

avstand til Tjølling: Repi = 161 km 
• Oslofjord-skjelvet 1904, M 5.4, avstand til 

Tjølling: Repi = 42 km 

Tabell 1 viser teoretiske makroseismiske 
intensiteter beregnet for jordskjelvene i 1759 
(Kattegat) og 1904 (Oslofjorden), for de riktige 
magnitudene og for to scenarier der begge jord-
skjelvene oppgraderes til styrke 6.4. Dette er i 
nærheten av det som vurderes som en mulig 
maksimums-styrke (Mmax) i disse områdene, 
som i følge NORSAR og NGI (1998) er 6.5 – 
7.0. På grunn av at det er stor usikkerhet i å 
beregne intensitet fra jordskjelv-magnitude er 
beregningene her gjort med tre publiserte 
relasjoner, med medianene på siste rad. De 
beregnede median-verdiene på 3.9 og 5.7 for 

henholdsvis 1759 and 1904, mens intensitetene 
går opp til 4.9 og 7.0 hvis magnitudene hadde 
vært 6.4, som er innenfor det mulige i fremtiden.

Intensitetene i Tabell 1 er noe lavere enn de 
observerte verdiene som kan leses fra Figur 2 og 
3, som er 4-5 for 1759 og 6-7 for 1904, og dette 
er ikke overraskende på grunn av at det er store 
usikkerheter både i de historiske dataene og i de 
teoretiske beregningene; to jordskjelv med samme 
styrke og avstand kan godt ha helt forskjellige 
intensiteter.  Det som imidlertid er viktig å få med 
seg, og som støttes helt av observasjonene, er at 
1904-skjelvet må ha slått inn klart sterkere på 
Tjølling enn 1759-skjelvet. 
Mens intensitet, basert på rapporter om hvordan 
et jordskjelv er følt, altså trekker med seg store 
usikkerheter, er det sikrere å basere seg på fysisk 
mer veldefinerte parametre som kan registreres 
instrumentelt. En av de viktigste av disse er 
maksimal jordbunnsakselerasjon (”Peak Ground 
Acceleration”, PGA) som her er beregnet ved 
hjelp av følgende empiriske prediksjons-relasjo-
ner, utviklet for europeiske forhold: 
• Ambraseys m.fl. (2005) 
• Boore og Atkinson (2008) 
• Akkar og Bommer (2010) 

Tabell 2 gir en oversikt over beregnede PGA- 
verdier (middelverdi r 1 σ standardavvik) beregnet 

Tabell 1. Teoretiske makroseismiske intensiteter for 
jordskjelvene i 1759 og 1904, samt intensiteter hvis 
styrkene settes til 6.4 på begge skjelvene. 
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via de tre empiriske relasjoner. Verdiene er 
beregnet for fundamentering på fast fjell og på 
stive jordlag (konsoliderte sedimenter), med 
forsterkningsverdier i henhold til klasse B i 
NS-EN1998. I Tabell 2 har vi også beregnet 
jordbunnsbevegelser (PGA) for to scenario-skjelv 
plassert på samme sted men med en styrke på 
6.4, som er i nærheten av maksimum magnitude.
Noen generelle kommentarer til verdiene i 
Tabell 2 er: 
• De tre prediksjonsrelasjonene gir alle 

PGA-verdier omtrent på samme nivå, som 
forteller oss at verdiene er tilstrekkelig 
pålitelige for vårt formål. 

• De innebygde (ikke fjernbare) usikkerhetene, 
representert ved de beregnede standard- 
avvikene (±1σ), er alle store, selv om de er 
mindre enn usikkerhetene i intensitet 
(Tabell 1). Disse variasjonene er imidlertid 
som forventet, og de reflekterer usikkerheter 
som også vil inngå i en seismisk fare- 
beregning.  

Når det gjelder de beregnede PGA-verdiene har 
vi følgende kommentarer som vi også knytter 
inn til resultater fra de probabilistiske fare- 
beregningene fra NORSAR og NGI (1998), 
som gir følgende PGA-verdier for Larvik 
kommune og Tjølling kirke: 
• Årlig sannsynlighet 10-2 (returperiode 95 

år)  :  PGA = 0.21–0.24 m/s2 
• Årlig sannsynlighet 2.1u10-3 (returperiode 

475 år)  :  PGA > 0.5 m/s2 
• Årlig sannsynlighet 10-3 (returperiode 975 

år)  :  PGA > 0.8 m/s2 
• Årlig sannsynlighet 10-4 (returperiode 

10,000 år)  :  PGA > 2.4 m/s2 

x for både den originale (M5.6) og maksimum- 
magnituden (M6.4) for 1759-skjelvet: 
• a. Fordi skjelvet lå på lang avstand (161 

km) med en ikke spesielt stor magnitude 
(M5.6), er de predikterte PGA-verdiene 
ganske lave (middelverdi PGA inkludert 
jordartsforsterkning henholdsvis < 0.05 m/
s2 og < 0.15 m/s2). 

Tabell 2. Beregnede jordbunnsaksellerasjoner (PGA in [m/s2]) for jordskjelvene i 1759 (Kattegat) og i 1904 
(Oslofjorden) og for to scenario-jordskjelv på samme sted med styrke på 6.4. ‘σ’ betegner standardavvik. 

• b. Sammenlignet med PGA-verdier som er 
knyttet til å kunne avverge skader er disse 
verdiene så lave at det er lite sannsynlig at 
de kan ha forårsaket nevneverdige skader 
på Tjølling kirke: 

x for den originale (M5.4) magnitude for 
1904-skjelvet: 
• a. PGA-verdiene prediktert på Tjølling 

kirke er signifikante, noe som er konsistent 
med at dette skjelvet resulterte i klare 
strukturelle skader på bygninger både i 
Halden (Idd kirke) og i Oslo (f. eks. 
Johanneskirken), det siste på en avstand av 
over 100 km. Det er derfor store mulighe-
ter for at dette skjelvet kan ha forårsaket 
strukturelle skader også på Tjølling kirke, 
siden avstanden her bare var  42 km. 

• b. Også hvis vi sammenligner med 
PGA-verdiene som er knyttet til å kunne 
avverge skader er disse verdiene høyere, og 
at er derfor sannsynlig at de kan ha forår-
saket skader også på Tjølling kirke. 

• x for den maksimale (M6.4) magnitude for 
et skjelv av 1904-typen: 

• c. PGA-verdiene prediktert på Tjølling 
kirke (0.5-0.6 m/s2) er over kritisk nivå og 
vil kunne ha potensialer for ikke bare å 
forårsake skader men også delvis struktu-
rell kollaps. 

• d. Sammenlignet med PGA-verdiene som 
er knyttet til å kunne avverge kollaps 
(ikke-kollaps-kravet for 475 år) er disse 
verdiene over dette nivå, og derfor er det 
meget sannsynlig at et slikt jordskjelv ville 
forårsake betydelige skader (om ikke 
kollaps) på Tjølling kirke. 

 

TJØLLING KIRKE – EN FORELØPIG  
INGENIØRSEISMOLOGISK VURDERING  

Geologiske og topografiske forhold 
Tjølling kirke ligger i et lite tettsted i Larvik 
kommune, Vestfold (Figur 5). De geografiske 
koordinater for Tjølling kirke er: 
• Bredde:  N 59.056725° 6,546,901.75 m N  
• Lengde:  E 10.125565° 564,537.46 m E 
• Høyde: 40 m.o.h. 

Et av de viktigste spørsmålene som bør avklares 
først er om grunnforholdene som kirken er 
bygget på vil kunne ha potensialer for å for-
sterke jordbunnsbevegelsene fra et jordskjelv, 
og derfor vil vi i det følgende foreta en enkel 
evaluering av både topografien og de geologiske 
forholdene der kirken står. 

Topografi 
Tjølling kirke og den nærliggende kirkegården 
ligger på toppen av en liten forhøyning i terrenget 
(se Figur 6). På grunn av det lave forholdstallet 
mellom høyde og lengde (H/L) av denne kollen 
(en ofte brukt parameter for topografi-effekt) 
på bare 0.03-0.05, kan vi utelukke at topo-
grafien vil kunne bidra til en forsterkning av 
jordskjelvbevegelsene.

Figur 5. Beliggenhet av Tjølling kirke i Larvik 
kommune, Vestfold.  (www.norgeskart.no)
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Figur 6. Topografiske elevasjons-profiler sammen med bruksområde (www.norgeskart.no).

Tabell 3. Informasjon om fjellbrønner i nærheten av Tjølling kirke (www.geo.ngu.no/).

Geologi  
I nærheten av Tjølling kirke finnes det noen 
geologiske borehull (Figur 7) med tilhørende 
geologisk informasjon av forskjellig kvalitet. 
Dessverre er det borehullet som ligger på 
kirkens område (Fjellbrønn nr. 4217) uten 
detaljert informasjon om hverken geologiske 
forhold eller dybde til fjell. Fjellbrønn nr. 
34079, som ligger 440 m WSW av Tjølling 
kirke, har en dybde til fjell på 35 m. Tabell 3 
oppsummerer informasjonen om borehullene 
som vises i Figur 7.  

Figur 7 viser også den romlige fordelingen av 
sedimenter i området, i henhold til NGU’s 
Nasjonale Løsmassedatabase (www.geo.ngu.
no/kart/losmasse). Det kommer fram der at 
Tjølling kirke er lokalisert på siden av en tykk 
morene (grønt på kartet), mens det omliggende 
området (blått) er karakterisert som marin 
strandavsetning. Beskrivelsen av disse sedimen-
tene er som følger:     

• Tykk morene (grønt): Randmorene/rand-
morenebelte; Rygger eller belter av more-
nemateriale som er skjøvet opp foran 
brefronten. Materialet er usortert og 
inneholder alle kornstørrelser fra leir til 
blokk. Noen steder kan morenematerialet 
finnes i veksling med breelvmateriale. 

• Marin strandavsetning (blått): Marine 
strandvaskede sedimenter med mektighet 
større enn 0,5 m, dannet av bølge‐ og 
strømaktivitet i strandsonen, stedvis som 
strandvoller. Materialet er ofte rundet og 
godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra 
sand til blokk, men sand og grus er van-
ligst. Strandavsetninger ligger som et 
forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller 
andre sedimenter.  

Dessverre er ikke noen av disse beskrivelsene 
av geologiske forhold detaljerte nok til at de 
kan brukes i en mer presis beregning av det 
seismiske forsterkningspotensialet ved og rundt 
kirken. Det er imidlertid rimelig å anta, på 
grunn av beliggenheten på kanten av en tykk 
morene, at dybden til fjell bare er noen få 
meter (< 5m) alt mens de overliggende sedi-
mentene er dominert av ukonsoliderte breav-
setninger (jord og stein), og at de derfor best 
kan karakteriseres som, i geoteknisk termino-
logi, et stivt jordlag.

Denne antagelsen er understøttet av resultater 
frembrakt under prosjektet “Development of a 
Seismic Zonation for Norway” (NORSAR og 
NGI 1998). Denne studien konkluderte med at 
det for ingeniørtekniske anvendelser er tilstrek-
kelig å klassifisere grunnforhold i Norge under 
tre forskjellige kategorier: 
• Type A: Fjell 
• Type B: Grunn alluvium (morener) 
• Type C: Dyp alluvium (leire, silt og sand) 

For hvert av disse grunnforholdene er det i 
NORSAR og NGI (1998) beregnet gjennom-
snittlige forsterkninger av jordskjelvbevegelse-
ne (for Type B og Type C er verdiene henholds-

Figur 7. Geologiske borehul i nærheten av Tjølling 
kirke (www.geo.ngu.no/).
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vis 1.2 og 1.4) slik at disse kan knyttes til et 
referansespektrum for Type A grunnforhold 
(Figur 8) slik at en dermed kan etablere design 
responsspektra også for grunnforhold av Type 
B and C. Disse ble senere inkludert i det norske 
”National Annex” til Eurokode 8 (NS-EN 
1998-1:2004/NA:2013). De samme faktorene 
kan også brukes for å beregne predikterte 
jordbunnsverdier (PGA) som inkluderer jord-
arts-forsterkning. 

Kirkens strukturelle forhold (fysiske sårbarhet) 
En tilfredsstillende ingeniørmessig evaluering 
av bygningens strukturelle system såvel som 
dens nåværende tilstand er ikke mulig uten 
inspeksjon og gjennomgang på stedet. Basert 
på strukturell informasjon som vi kan lese ut 
av bygdeboka til Lorens Berg (1915) kan vi 
imidlertid foreta en generell evaluering av 
kirkens strukturelle tilstand (Tabell 4).  

Figur 8. Anbefalte forsterkningsfaktorer for  
responsspektra for jordbunnstype B and C i 
Norge, for horisontale bevegelser (fra NORSAR og 
NGI, 1998). [Faktor for jordartsforsterkning 
beregnes ved å dividere maksimal forsterkningsfak-
tor med 2.5.]

De ovenstående kommentarene til Tjølling 
kirkes strukturelle og ikke‐strukturelle egen-
skaper kan oppsummeres som følger: 
• x de fleste av de momentene som omtales i 

Tabell 4 vil ikke forverre kirkens struktu-
relle sårbarhet noe særlig, men det må 
likevel huskes på at historiske mur- og 
stein-bygninger er blant de aller svakeste 
med hensyn til belastninger fra jordskjelv;  

• x til tross for at det mest kritiske elementet 
i kirken er måten veggene er konstruert på, 
altså som kistemur, vil integriteten til disse 
veggene likevel avhenge av følgende:  
- om de to ytterdelene av muren (engelsk: 
“wythes”) er sammenlåst eller ikke, og  
- hva slags fyllmateriale som er brukt 
mellom de to ytterdelene. 

 
Avslutningsvis må vi presisere at denne gjen-
nomgangen er basert utelukkende på Lorens 

Berg (1915) som kilde, og at vi dermed ikke 
har tatt inn til vurdering mulige nyere referan-
ser, for ikke å snakke om en stedlig inspeksjon 
og evaluering av Tjølling kirke. 

JORDSKJELVTEKNISKE MOMENTER 
FRAM MOT EN 200-ÅRS VEDLIKEHOLDS-
PLAN 
En liten stikkordliste for hva som kunne 
anbefales å inngå i utarbeidelsen av en slik plan 
er som følger: 
1. Å gjennomføre en historisk analyse av 

tilgjengelige kirkeprotokoller for alle 
middelalderkirkene i Vestfold slik at 
eventuelle samtidige hendelser kan avkla-
res. 

2. Å oppdatere det seismiske informasjons-
grunnlaget både med hensyn til historiske 
og nyere data. 

3. Å gjennomføre en mer detaljert regional 
seismisk fare‐analyse knyttet til 200 års 
varighet og på et begrunnet sikkerhetsnivå 
(kanskje i området 10‐3 til 10‐4 pr år) hvor 
også lokale grunnforhold er tatt med på en 
enkel måte.  

4. Å gjennomføre en mer detaljert stedlig (site 
specific) fare‐analyse for en eller to av de 
antatt mest utsatte middelalderkirkene. 

5. Å gjennomføre en strukturell vurdering av 
de samme kirkene med utgangspunkt i de 
beregnede seismiske belastningene. Dette 
kan inkludere både en empirisk ingeniør-
messig vurdering av bygningsstruktur og 
analytiske beregninger.  

6. Å konkludere med en vurdering av anbe-
falte tiltak og med noen enkle overslag 
over kostnader.  

NORSAR deltar gjerne i en videre diskusjon av 
disse spørsmålene. 

Tabell 4. Ingeniørmessig vurdering av uttalelser i 
Lorens Berg (1915). 
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Tabell A1. Definisjon av intensitetsgrader (intensity degrees) mellom intensitet I og VII. Figur A1. Definisjon av skadegrader (damage grades) for mursteinsbygninger. 
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Figur A2. Inndeling av strukturer (bygninger) i sårbarhetsklasser (vulnerability classes) Report document page
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Det kirkelige lovverk før 1997 bidro til å skape 
mye uklarhet og forvirring om bl.a. eierskap og 
ansvar for kirkelige eiendommer. Kirkeloven av 
1996 bidro til å rydde opp i mange av disse 
uklarhetene, særlig når det gjelder forholdet 
mellom kommune og kirke som hjemmelshaver 
til kirkelig eiendom. Samtidig så har ordningen 
med soknets to organer skapt noen nye utfor-
dringer når det gjelder forvalting av kirkelige 
eiendommer. Vi vil her omtale noen av de 
rettslige rammer som gjelde ulike typer kirkelige 
eiendommer:

Kirkebygg
Den norske kirke har til sammen ca. 1629 
kirkebygg. Med få unntak eies alle norske 
kirker av soknet, og soknet grunnleggende 
ansvar for kirkebygget har røtter tilbake til 
middelalderen. Det er menighetsrådene som i 
utgangspunktet avgjør hvordan kirkene skal 
brukes, jfr Regelverk for bruk av kirken. Kirke-
loven sier imidlertid at kirkelig fellesråd som et 
organ på vegne av soknet er tillagt ansvaret for 
å opptre som soknets rettmessige eierrepresen-
tant når det gjelder forvaltningen av kirkebygg 
og kirkebyggets eiendom før øvrig.

En kirke er etter kirkelovens bestemmelser en 
«soknekirke eller kapell som er godkjent av 
Kongen eller departementet, eller som er kirke 
fra gammelt av» (kl § 17). Det finnes dessuten 
en rekke bygninger som er vigslet til kirkelig 
bruk, men som ikke er godkjent kirke etter § 
17 i kirkeloven. I den daglige bruken oppleves 
ikke denne forskjellen som vesentlig, men den 
økonomiske og juridiske reguleringen er ulik 
på sentrale områder.

Konsekvensene av at et bygg er godkjent som 
kirke er blant annet:
• Kirker med tilhørende eiendom eies av 

soknet, jf kl § 17.
• Kirker kan ikke selges, være pantsatt eller 

ha andre heftelser som kan true statusen 
som kirke, kl § 18

• Kirkelig fellesråd har ansvaret for plikt til 
drift og vedlikehold, kl § 14

• Kommunen har et lovpålagt finansielt 
ansvar for drift og vedlikehold, kl § 15

• Alle endringer og eventuell nedlegging, 
skal godkjennes av andre instanser.

• Forvaltning og bruk reguleres av et kirkelig 
lov- og regelerk

I nyere tid har hovedregelen vært at både kirke 
og gravplass eies av soknet. Før 1996 var det 

Vedlegg 3

Noen sentrale momenter vedrørende  
kirkelige eiendommer
Utarbeidet av Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), 2016

kommunen som representerte soknet i rettslig 
sammenheng. En av konsekvensene av dette er 
at mange av de kirkelige eiendommene er 
registrert som kommunale i grunnboka. 

Mer info om opprydding i eiendomsforhold for 
kirker og gravplasser finnes i Rundskriv 
V-6/2002 B. https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/rundskriv-v-62002-b/id109003/

Kontakt KA ved behov for bistand for avkla-
ring av eiendomsforhold for kirker og grav-
plass.

Kirkebyggene er noen av våre mest verdifulle 
kulturminner, og de antikvariske myndighetene 
har derfor et særlig fokus på kirkebygg. 

I et felles rundskriv fra Miljøverndepartementet 
og Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet i år 2000 ble det gitt regler og veiled-
ning for hvordan kirkens kulturminner skal 
forvaltes (https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/t-300-kulturminne-kirke/
id278976/ ). 

Når kirkelig fellesråd behandler saker om 
vedlikehold, ombygging, anskaffelser eller 
andre endringer i kirkebygg, er det nødvendig 
å klarlegge om kirken er fredet, verneverdig 
eller listeført.

Bygg vigslet til kirkelig bruk
I tillegg finnes det i overkant av 300 kapeller 
mv som er vigslet til kirkelig bruk (fjellkirker, 
gravkapell, bedehuskapell mv). Bygg vigslet til 
kirkelig bruk har andre rammebetingelser:
• Kan i utgangspunktet eies av hvem som 

helst, og flere instanser kan eie i fellesskap.
• Eiendommen kan belånes og pantsettes, og 

eier kan i utgangspunktet selge eiendom-

men eller bygget uten godkjenning av 
kirkelig instans.

• Den som er eier har også ansvaret for drift 
og vedlikehold. Dette innebærer blant 
annet at hvis et menighetsråd eier et bygg 
vigslet til kirkelig bruk, har ikke kirkelig 
fellesråd i utgangspunket noe ansvar for 
bygget, med mindre det foreligger særskilt 
avtale om dette.

• Kommunen har ikke noe lovpålagt ansvar 
for å finansiere drift eller vedlikehold.

• Bygget forvaltes etter de lover og regler 
som gjelder for ordinære forsamlingsloka-
ler, det er ingen særskilt regulering i kirke-
lig lov- og regelverk. Eier er derfor mye 
friere til selv å disponere bygget og foreta 
ønskede endringer.

Der det er tvil om kirkebyggets status kan KA 
kontaktes for å bidra til en avklaring.

Gravplasser
I likhet med kirkebygget så eies normalt 
gravplassene av soknet, og det er kirkelig felles-
råd som opptrer på vegne av soknet i alle saker 
som angår gravplassenes eiendommer.

Kirkefond
Kirkeloven § 19 bestemmer at kapital som er 
knyttet til en kirke, samles i et kirkefond som 
forvaltes av kirkelig fellesråd. Kirkefond kan 
bestå av ren kapital (for eksempel fra testamen-
tariske gaver til et kirkebygg), fast eiendom 
(for eksempel skog- eller landbrukseiendom) 
eller begge deler. Avkastningen av fondet skal 
benyttes til drift og vedlikehold av kirken, men 
bispedømmerådet kan eventuelt samtykke i at 
kapitalen benyttes til andre kirkelige formål i 
kommunen.
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Andre eiendommer og bygninger
Menighetene i Den norske kirke eier også en 
rekke andre eiendommer og bygninger som 
menighetshus, barnehager, leiligheter osv. 
Forvaltningen av disse reguleres ikke av kirkel-
ovgivningen, men er underlagt vanlige sivil-
rettslige regler. Dette innebærer blant annet at 
kirkelig fellesråd ikke har noe ansvar for disse 
bygningene, med mindre fellesrådet gjennom 
avtale, vedtak eller spesielle ordninger har 
påtatt seg et ansvar for eiendommene.
Nedenfor omtales noen særskilte forhold der 
fellesrådets ansvar blir aktualisert.

Gravkapell, bårehus og andre bygg på gravplass
Kirkelovgivningen sier ikke noe om eierforhol-
det når det gjelder bygninger på gravplass. I 
samsvar med forvaltningsansvaret for disse, 
slik det er fastslått i gravferdsloven § 3, er det 
naturlig å legge til grunn at også disse følger 
eiendommen og således er i soknets eie. Som 
følge av fellesrådets ansvar for kirkegårdsdrif-
ten, vil fellesrådet normalt også opptre som 
eier og ha drifts- og vedlikeholdsansvar for 
disse bygningene. Fellesrådet kan vurdere om 
livssynsnøytrale seremonirom bør overlates til 
kommunen.

Krematoriene er forvaltningsmessig knyttet 
nærmere opp til kommunen enn andre bygnin-
ger på kirkegården. De ligger heller ikke alltid 
på en kirkegård. Spørsmålet om eiendomsret-
ten til krematorium bør derfor drøftes særskilt 
med kommunen, selv om fellesrådet har ansvaret 
for driften og forvaltningen av krematoriet.

Menighetshus
Eierforholdene til menighetshus varierer, og må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom menighets-
huset eies av soknet, vil det normalt være menig-
hetsrådet som opptrer som eier, og har ansvar for 

drift og vedlikehold. Fellesrådet har i utgangs-
punktet ikke et spesielt ansvar for bygninger og 
annen eiendom som menighetsrådet forvalter, 
med mindre det foreligger spesiell avtale. Det kan 
med fordel inngås slike avtaler som innebærer at 
fellesrådets ressurser og kompetanse kan bli 
brukt for menighetsrådene. Men dette forutsetter 
at det ikke går på bekostning av fellesrådets 
lovpålagte oppgaver, det er derfor rimelig at 
fellesrådet kan ta betaling for slike tjenester.

Menighetskontor
Det følger av kirkelig fellesråds arbeidsgiveran-
svar å sørge for nødvendig arbeidssted for de 
tilsatte, blant annet tjenlige kontorer. Felles-
rådet har også ansvar for kontor til statstilsatte 
prester. Slike lokaler kan enten kjøpes eller 
leies. Hvis tilsatte i fellesrådet har kontor i et 
menighetshus eller et annet lokale som eies av 
et menighetsråd, vil det være rimelig at felles-
rådet betaler husleie til menighetsrådet.

Prestebolig
Ordningen med boplikt i prestebolig ble 
opphevet i 2015.
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
rundskriv-v-7b2015-oppheving-av-prestenes-bo-
plikt.-ny-tjenesteboligordning-i-rekrutteringss-
vake-omrader/id2401356/?q=prestebolig)

De fleste presteboliger ble eid av enten kommu-
nen eller Opplysningsvesenets fond (OVF). 
Mange av disse boligene vil nå bli solgt eller 
brukt til andre formål etter hvert som prestene 
flytter ut fra boligene. Noen av presteboligene 
vil bli beholdt på grunnlag av de har stor kirke- 
og kulturhistorisk verdi. I rekrutteringssvake 
områder vil det fortsatt bestå en tjenestebolig-
ordning.
Ytterligere spørsmål om disse forhold kan 
rettes til KA.
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I Telemark ligger det steinkirker fra middelalderen som perler på en
snor langs vassdraget innover i fylket vårt.

Vi vet om 17 steinkirker som har stått i Telemark i middelalderen. Ni av disse er bevart
og står fortsatt, mens tre er bevart som ruiner. I tillegg har vi de to stavkirkene Eidsborg
og Heddal.

Kirkene ble strategisk plassert langs de viktigste ferdselsårene og ved gamle knutepunkt
og maktsentre. Mange av kirkene ble anlagt på eller ved større gravfelt fra førkristen tid.

Kartet under viser tydelig hvordan kirkene følger vannveien innover i Telemark.

Holla kirke på Ulefoss ble oppført ca. 1200 og viet St. Maria. Ny kirke ble oppført i 1867, og den
gamle middelalderkirken ble delvis revet i 1878.
Foto: Eystein M. Andersen

Kart over steinkirker i Telemark

Oversikt over stående middelalderkirker bygd i stein, eller synlige ruiner etter slike.

https://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Kulturminner/
Maanedens-kulturminne/Steinkirker-i-Telemark
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Oppført på 1100-tallet
Nesten samtlige steinkirker i Telemark ble oppført på 1100-tallet og !ere kan dateres til
1180-årene. Akkurat som middelalderkirkene ellers i landet, ble kirkene i Telemark
oppført i en periode vi kaller borgerkrigstiden (1130–1240). Kirkene er også ganske like.
De er bygd etter samme mønster som enskipede romanske steinkirker med europeiske
trekk, sannsynligvis av et omreisende håndverkslag.

Kirkebygg har sin opprinnelse i nattverden, som er Jesus siste måltid med disiplene før
korsfestelsen. De første kristne samlingssteder var spisestuer i private hjem, og de
første altere spisebord. I løpet av århundrene etter Kristi fødsel "kk kristendommen et
mer fast innhold, og det ble etterhvert reist egne bygninger. Da kristendommen kom til
Norge på 900-tallet var kirkene blitt egne bygninger for nattverd og andre kirkelige
handlinger.

Kirkene er en av de viktigste byningstypene i norsk historie. De har hatt og har fortsatt
stor betydning i samfunnet, og for mange er de knyttet til store begivenheter i livet.
Dette vises i omtanken som er gitt i utformingen, plasseringen og kirkens rolle som
møtested. Kirkene, både gamle og nye, er derfor viktige og verdifulle kulturminner. Alle
kirker fra tiden før 1850 er enten fredet eller listeført.

Stående middelalderkirker bygd i stein
Eidanger kirke, også kalt Moa eller Moos kirke ble oppført på 1100-tallet og viet til St.
Maria. Den lille kirken ble utvidet vestover med et tilbygg i tre i 1787.

Gjerpen kirke ble oppført på 1100-tallet og viet til St. Peter og St. Paulus. Den ble
utvidet vestover i 1781 og bygd om av arkitekt Christie til en korskirke i 1871–1873.
Kirken "kk utsmykning av Emanuel Vigeland i 1920.

Siljan kirke ble oppført på 1100-tallet, og erstattet da en eldre kirke på stedet. Kirken er
viet St. Michael. Eldre kalkmalerier ble avdekket i 1945–1947. Kirken har døpefont og
krusi"ks fra middelalderen. Den er utvidet, ombygd og restaurert i nyere tid.

Romnes kirke på Ulefoss ble oppført på slutten av 1100-tallet, trolig omkring 1180.
Kirken ble innviet 26. september og er viet St. Laurentius. Kirken ble nedlagt i 1864.
Draperimalerier fra 1450-årene ble avdekket i 1921.

Foto: Illustrasjon: Sindre Arnkværn
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Nes kirke i Sauherad ble innviet 14. september 1186 til apostlene Peter og Paulus. Det
er gjort årringsdateringer av treverket i taket i kirkens alterrom som viser at tømmeret
der ble felt i 1181–1182. Alle kirker ble innviet på en søndag. Det mest sannsynlige er
derfor at Nes kirke ble innviet søndag 14. september 1186.

Inne i kirken er korets vegger og hvelv helt dekket med kalkmalerier fra midten av 1200-
tallet. Det er den mest komplette romdekor som er bevart fra norsk middelalder!

Romnes kirke i Nome

Romnes kirke i Nome ble oppført på slutten av 1100-tallet og viet St. Laurentius. Kirken ble nedlagt i 1864. Draperimalerier fra

1450-årene ble avdekket i 1921. Kirkegården har en rekke gamle og fint utformede gravsteder.

Foto: Telemark fylkeskommune.
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Sauherad kirke ble oppført på 1100-tallet. Kirken ble innviet 8. august til St. Laurentius.
Den har kirkeklokker fra 1441. I 1950- og 1960-årene ble det avdekket kalkmalerier i
koret. Flere tusen djevler pryder korveggen. Demonveggen sies å inneholde 2800
djevler. Dagens kirkeinventar er tegnet av slottsarkitekt Linstow.

Bø gamle kirke ble innviet 14. mai 1184 til St. Olav. Årringsdateringer viser at tømmeret
ble felt i 1179–1180. Ny kirke ble oppført 1870, men bygda samlet inn penger for å
beholde og vedlikeholde den gamle kirken.

Benkene fra 1579 er Norges eldste etterreformatoriske kirkeinventar. Under gulvet er
det funnet 28 kister fra 1700-tallet, hvor de døde og deres klær er godt bevart.

Nes kirke i Sauherad

Nes kirke i Sauherad er rikere utsmykket enn de fleste middelalderkirker i landet. Inne i kirken er korets vegger og hvelv helt

dekket med kalkmalerier fra midten av 1200-tallet. Det er den mest komplette romdekor som er bevart fra norsk middelalder!

Maleriene ble gjenfunnet under tykke kalklag ved restaurering i 1937–1939. Her ser vi korbuen med motivet korsfestelsen.

Foto: Eystein M. Andersen
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Seljord kirke ble oppført på slutten av 1100-tallet, trolig omkring 1180, og viet til St.
Olav. Altertavlen fra 1588 er landets eldste etterreformatoriske altertavle. Inngangen ble
!yttet fra sør til vest eter kirkebrann på 1600-tallet.

Kviteseid gamle kirke ble trolig oppført ca. 1200 og viet til St. Olav. Fem innvielseskors
fra omkring 1200 "nnes i koret. Årringsdateringer fra skipets tak er datert til ca. 1260.
Kirken har kalkmalerier fra 1500- og 1600-tallet og er rik på rosemaling fra 1700-tallet.
Ny kirke ble oppført 1916.

Synlige ruiner etter steinkirker
Olavskirken i Bamble, også kalt Skeidis kirke ble oppført på 1100-tallet. Den er viet til
St. Olav med innvielsesdag 4. oktober. Kirken var trolig en hovedkirke i Grenland. Den
var den største av de kjente steinkirkene. Erstattet av ny kirke 1845.

Kryptkirken på Kapitelberget i Skien ble oppført på 1110-tallet. Den er en av bare "re
kjente kryptkirker fra middelalderen i Norge, dvs. kirker med et rom under alterrommet
hvor man oppbevarte relikvier. Kirken ble omtalt som en ruin så tidlig som i 1576. Den
ble gjenfunnet i 1783 og restaurert på 1930-tallet.

Holla kirke på Ulefoss ble oppført omkring 1200. Kirken er viet St. Maria. Den var

Bø gamle og nye kirke

Bø gamle og nye kirke sett fra Bø prestegård. Den gamle kirken ble oppført i 1184 og er viet til St. Olav. Den nye kirken ble

oppført 1870. Den gamle kirken ble reddet fra riving ved at bygda samlet inn penger for å beholde og vedlikeholde den.

Kirken har ikke blitt utsatt for hard restaurering og er derfor godt bevart. Under gulvet er det funnet 28 kister fra 1700-tallet,

hvor de døde og deres klær er godt bevart.

Foto: Eystein M. Andersen
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Foto: Telemark fylkeskommune.
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gjenstand for !ere utvidelser og ombygginger etter reformasjonen. Koret raste sammen
i 1718. Ny kirke ble oppført i 1867 og den gamle middelalderkirken ble delvis revet i
1878.

Les mer
Fredete og listeførte kirker (http://www.riksantikvaren.no/Tema/Bygningar/Kirker)

Kirkeruinen på Kapitelberget (http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Kulturminner/Maanedens-
kulturminne/Kryptkirken-paa-kapitelberget)

Digital formidling (http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Kulturminner/Formidling-av-kulturminner)
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