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Send oss gjerne gamle bilder med beskrivelse av hva og hvem til e-post: red@oyene.no

Et godt nettverk ga
Tjøme gamle kirke
kan ha blitt bygd i
første halvdel av
1100-tallet, men hva
slags samfunn var det
egentlig som kunne
koste på seg en steinkirke på en liten og
tynt befolket øy i
Oslofjorden?
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Vi har stilt spørsmålet til Jan
Brendalsmo, mannen som
sannsynliggjorde at Tjøme
gamle kirke ble bygd så tidlig
som i første halvdel av 1100-tallet, eller cirka 200 år tidligere
enn man før har antatt.
Brendalsmo er arkeolog,
dr.philos. og inntil nylig seniorforsker ved Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU).
Han er spesialist på middelalderkirker i Norge. Dessuten bor
han på Nøtterøy.
Han er dermed godt kvalifisert til å svare på spørsmålet vi
begynte saken vår med.

Lite skriftlige kilder
Men noe fasit sitter han ikke
med, for spørsmålet finnes det i
utgangspunktet ikke noe konkret svar på. Av den ene prosenten brev fra den gang som
fortsatt finnes, er det ingen
som omtaler tidlig kirkebygging på Tjøme. Og det er heller
ingen sagn å støtte seg til.
Til tross for det, kan Brendalsmo, med stor grad av sikkerhet, gi oss et nokså presist
bilde av Tjøme-samfunnet i første halvdel av ellevehundretallet. Det finnes nemlig gode kilder som forteller oss hvordan
samfunnet var organisert den
gangen.

Høvdingens nettverk
– Det dreier seg i stor grad om
nettverk, makt og makt gjennom nettverk. I midten av nettverkene satt sentrale personer i
samfunnet. Vi kan godt kalle
dem høvdinger. Men vi må tenke utover de beretningene
Snorre har gitt oss i kongesagaene, sier Brendalsmo og fortsetter: – Om vi ser for oss da-

gens stammehøvdinger eller
krigerhøvdinger fra nyhetene,
får vi litt andre bilder. Men de
bildene passer bedre, for Norge
var ikke et noenlunde stabilt
kongedømme før på 1200-tallet. Før det sloss alle med store
ambisjoner mot hverandre for å
skaffe seg mest mulig makt. De
alliansene som ble skapt gjennom ekteskap og barnefostring, kunne bli brutt kort etter.
Ble det slutt på sølvet og gildene, skiftet krigerne fort til en
annen høvding.

Nettverk ut i verden
– Tjøme-høvdingens nettverk
rundt 1100 strakte seg gjennom
presteskap og krigsmenn opp
til kongen. Det strakte seg til
Danmark og kontinentet og til
England. Det var mye i et nettverk som dreide seg om makt,
men det var også et nettverk
som dreide seg om kunnskap,
ikke minst håndverksmessig
kunnskap, sier Nøtterøy-arkeologen. – Hvordan skulle høvdingen ellers få tak i kirkebyggere?
Høvdinger og stormenn hadde vært ute og luftet seg. De
hadde vært i Konstantinopel
(Istanbul). De hadde slåss med
pirater langs Nord-Afrikas kyst,
med danskekongen Knut mot
engelske konger, eller mot veike fyrster i Frankrike. Og de
hadde slekt, venner og allierte i
England, Danmark, Sverige,
Russland og Frankrike.
Brendalsmo forteller at det
også lokalt på Tjøme var snakk
om nettverk. Stormannens
stamfar var trolig blant de første som bosatte seg på Tjøme,
og han må ha vært svært velstående. Gården hans lå sikkert
midt på øya, der Rød gård ligger
i dag. Men den var mye større.
Etter hvert delte han ut jord
til slekt, forbundsfeller og frigitte treller. Han var avhengig
av dem som arbeidskraft, og
sannsynligvis betalte de skatt
til stormannen. Til gjengjeld
fikk de beskyttelse, arbeid og
ikke minst adgang til kirke og
prest.

Behov for forbønn
– Kristendommen var, også på
Tjøme, effektivt blitt tvunget
på folket av Olav den hellige
Haraldsson, som var konge fra

1015 til 1028. Hvis du ikke godtok kristendommen, risikerte
du å bli drept eller du måtte forlate landet. Kongene brukte religionen som et av maktredskapene, ved siden av soldater, for
å tvinge folk til å akseptere dem
som konger, sier han. – Gud var
kongens venn, og Kvitekrist var
den sterkeste guden, forklarer
Brendalsmo,
Men han kan fortelle at, til
tross for tvangen, ble troen
raskt sterk, og folk søkte trygghet i kirken. Dessuten søkte de
guddommelig støtte gjennom å
be ved alteret og ved de relikviene som enhver kirke måtte ha.
– Tjømlingene gikk ikke i kirken bare fordi det var en påbudt
religion. De gikk ikke minst i
kirken for å få kontakt med den
helgenen kirken var viet til, eller relikviene, og be dem gå i
forbønn for tjømlingene hos
Gud. De ville bli en del av Guds
nettverk. Jo mektigere relikvier, desto større tilhengerskare
eller nettverk kunne du skaffe
deg.

Fagfolk fra Jylland
Brendalsmo vet at kirkegjengerne måtte gi gaver for at helgenen skulle bringe deres ønsker fram for Gud. Da ga du gaver på alteret. Den ene tjeneste
er den annen verd.
Ved utgravinger av kirker,
finner man mynter nær alteret.
De minste er på 0,06 gram, de
tyngste 0,5 gram.
Stormannen på Tjøme innså
nok raskt at han måtte skaffe
folket en kirke. Det forutsatte
kompetanse som ikke fantes på
øyene. Men den kompetansen
fantes i Danmark, og Brendalsmo er sikker på at stormannen
hentet inn fagfolk fra sitt nettverk på Jylland.
– Steinkirkene i Vestfold er
som snytt ut av nesa på de jyske, sier han.
Derfra kom det spisskompetanse når det gjaldt både murarbeid og tømring. Fagfolkene
kom som en såkalt bygghytte.
Det var en enhet av spesialister
som utførte førsteklasses håndverk, og det var navnet på arbeidsskurene deres. Bygghyttene kunne blande mørtel og
bygge med stein. Det var verdifull kunnskap.

RUNDKIRKESTEIN: Jan Brendalsmo foran et av fundamentene
for søylene som bar taket i Olavskirken i Tønsberg. De rustrøde
steinene av tønsbergitt er karakteristiske for fargen på stein brutt
ut i middelalderen i bruddene i Rambergåsen eller i Stokke rett over
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
Vestfjorden. 
Når de først hadde slått seg til
et sted, hendte det at de hadde
ansvar for flere kirker samtidig.
Én byggherre kunne jo få likviditetsproblemer.

Kongen eide tønsbergitten
I spissen sto en inzignarius som
var byggeleder og visste alt om
hvordan man bygger noe som
blir stående.
Inzignarius var en profesjonell. For å få tak i ham, måtte
stormannen på Tjøme være i
nettverk med for eksempel
kongen og med andre stormenn, som her trolig på Jylland.
Bøndene på øya hjalp til med
å finne stein og tømmer, trælene grov opp steinen, transporterte dem til byggeplassen,
gravde fundamentgrøfter og
lempet rundkampen nedi. Deretter bar og heiste de mørtel og
byggestein til murerne.

– Steinen til innfatning av
vinduer og portaler var ikke
kjøpt i det åpne marked, sier
Jan Brendalsmo.
Kongen eide disse steinbruddene der den røde tønsbergitten ble brutt, og for å få stein
derfra måtte man være en av
kongens lojale undersåtter. Alt
tungt ble fraktet på slede vinterstid. Man kan i tillegg tenke
seg at det har gått båt mellom
fastlandet og Tjøme.

Drepe motstanderen
eller bygge kirke
75 til 80 prosent av alle norske
steinkirker ble bygget i løpet av
1100-tallet. Det var en viktig
måte å skaffe seg makt. Du kunne enten drepe motstanderne,
eller du kunne bygge en stor og
flott kirke så alle skjønte at du
var rik og mektig – og en trygg
beskytter.
Det å bygge kirke, og gjerne

Øyene

Nybygg for drosjesentralen på Teie
torv til våren
Til våren får drosjesentralen på
Nøtterøy nye lokale på Teie torv.
Det skal bygges et lite bygg på 32
kvm., omtrent dobbelt så langt
som den nuværende kiosken.
Drosjeeier Martin Henriksen
opplyser at det er BP som står for
byggingen.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 16.
januar 1960)
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450 tonn is fra Kjynna på frakter isblokkene.
Tjøme
(Artikkel i Tønsbergs Blad 21.
Ca. 450 tonn is skal gartner Hans
Chr. Ringe på Sundene, Tjøme,
levere til Makrellagets isbinger i
Sandøsund i vinter.
Skjæringen er i full gang på
Kjynna, og der kutter Ringe og
hans frue Esther, pluss to mann,
opp isen med sirkelsag, fisker den
opp med haker og får den på
transportbånd som transporterer
blokkene opp på lastebilene.
Det er tre store biler i alt som

januar 1960)

Hjemmeindustri på
Tjøme tryller skjønnhet
ut av ståltråd, plastic og
glass
Et nytt firma er dukket opp på
Tjøme. Det er «Georg Bjørgan &
Sønns Hjemmeindustri» hvor der
laves de nydeligste ting av
galvanisert ståltråd, plasticbånd
og glass. Her produseres lamper i

forskjellige størrelser, blomsterstativer, avisbord, fruktkurver,
fuglebur og meget annet.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 23.
januar 1960)

Flott gave til framhaldsskolen
Kaptein Petter Haraldsen,
Nøtterøy, viser ofte at han har sin
hjembygd kjær og gir sin
håndgripelige bevis på det.
Framhaldsskolen på Nøtterøy har
tidligere mottatt verdifulle gaver,

sendt fra fjerne land, og nu har
skolen atter blitt overrasket med
en verdifull sending. Denne gang
er det mahognimaterialer fra
Manila til bruk i sløydsalen slik at
guttenes fingerferdighet kan gi
seg utslag i edelt tre.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 27.
februar 1960)

Tjøme en kirke

større kirke enn de andre som
hadde bygget kirke, ble et uttrykk for hvor mektig du var.
På samme måte som krigerflokkens størrelse ga et viktig
budskap.
Brendalsmo oppsummerer
at de største og flotteste kirkene var biskopenes kirker og
fylkeskirkene.
Kongen var byggherre, men
fylkeskirkene ble bygd i samarbeid med bøndene. Budskapet var enkelt.: Vil du ikke, så
skal du. Det var en grei måte å
gi bøndene eierskap til et prosjekt.
Lavranskirken i Tønsberg
var bispekirke på det ytre Østlandet før det fastet bispesetet ble etablert i Oslo rundt
1100. Kirkene på Hedrum og
Sem var fylkeskirker i Vestfold.
De tidlige kristne kongene,
som Håkon den gode, var de
første
kirkebyggere
på
900-tallet. Også høvdingene i
kongenes følge bygde kirker
på sine gårder.
Det tok heller ikke lang tid
før de mektigere bøndene

fulgte etter, og rundt midten
av 1000-tallet må vi se for oss
flere tusen små stavkirker
rundt om i riket. Deretter begynte kongene, og adelsmennene, å bygge sine kirker i
stein.
De som var mektige, kunne
gi folk tilgang til de sterke
kreftene utenfor menneskene, som er til all mulig hjelp i
dagliglivet. Det er en tankegang man fortsatt finner i
samfunn som ikke er så sekularisert som Norge.

Hvor kom steinen fra?
Jan Brendalsmo forteller at
middelalderkirkene i Vestfold
i det store og hele er bygget
med stein som er hentet lokalt, fra steinurer og i åkrene.
Hadde byggherren økonomi
til det, og var i nettverk med
den som hadde et steinbrudd,
kunne han skaffe glatthogd
stein til innfatning av portaler
og vinduer.
– I Vestfold kjenner vi til totre steinbrudd som har forsynt middelalderkirkene med
en vakker, rødbrun steintype

som kalles tønsbergitt. Bruddene har ligget i Rambergåsen
på Nøtterøy og i Stokke tvers
av fjorden.
Disse bruddene var etter all
sannsynlighet eid av kongen,
for vi finner igjen denne typen
stein i kongens kirker i Tønsberg, Lavranskirken, Mikaelskirken og Olavskirken.
Tønsbergitt finnes i et område fra Bolærne i øst, via Husøy og nordre Nøtterøy til et
stykke inn i Stokke. Slottsfjellet består av rombeporfyr, en
helt annen type bergart, avslutter arkeologen som har
gitt Øyenes lesere en innføring i den verdenen som var
ramme for bygging av Tjøme
gamle kirke.
Les mer om Tjøme gamle
kirke i Øyene for 27. april 2017.
Abonnenter kan finne avisen
på www.oyene.no. Nettbruken er en del av abonnement
på Øyene, men krever registrering.

HISTORELAGSLOGO: Det gamle koret i Nøtterøy kirke ble revet
på 1800-tallet. Kvadersteinene fra den middelalderske korporalen ble
plassert forskjellige steder i kirkeveggene. Også disse steinene er fra
bruddene med tønsbergitt som forsynte kirker fra Rygge i Østfold til
Tveit ved Kristiansand med fint hogde stein til innfatning av vinduer
og døråpninger. Motivet fra steinen på bildet benyttes som logo for
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Nøtterøy historielag. 

FRA SNORRE: De som ikke ville la seg kristne eller på andre måter
satte seg opp mot kongen, ble ikke møtt med nåde. Etter slaget, og
etter å ha brent bygda, tok kongen gisler.  W. WETLESEN/WIKIWAND

