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

Mikaelskirken får
I 1503 raserte svenskene
Mikaelskirken på Slottsfjellet. Nå gjenoppstår den i
låven på Haug gård på Tjøme.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Den opprinnelige Mikaelskirken ble trolig bygget i første halvdel av 1100-tallet
av danske murere og norske treller.
Både Lavranskirken og Mikaelskirken
hadde kongen som byggherre.
Lavranskirken var residenskirke for
de tidlige biskopene på Østlandet, mens
Mikaelskirken var kongens kirke i hans
borg på Berget (senere kalt Slottsfjellet).
Mikaelskirken er på mange måter en
mindre utgave av Lavranskirken.
Denne gangen står kunstneren Christine Browne og mekanikeren Per Hallenstvedt for arbeidet. Begge er fra Tjøme.
De to bygger en én meter lang modell i
tre, i målestokk 1: 21, og den skal senere
støpes i bronse. Så skal den plasseres på
sokkel ved ruinene etter Mikaelskirken.
Der blir den avduket søndag den 29. september.
Det er, som noen av Øyene-leserne
sikkert vet, Mikkelsmess.

Historien opp fra asfalten
Stiftelsen Gamle Tønsberg står bak prosjektet som setter ut modeller av middelalderkirker i Tønsberg.
– Vi ønsker å løfte historien opp fra asfalten, sier stiftelsens styreleder, Per Rosenblad Brun.
Han synes det er trist med alle middelalderkirkene i Tønsberg, som enten
er brent eller revet.
Brun minner samtidig om at modellen, som nå er i arbeid på Haug, blir avduket samtidig med at Tønsberg avduker de nyrestaurerte ruinene.
Christine Browne sier at målestokken
1 : 21 er valgt på grunn av omgivelsene.
Lavranskirken var i målestokk 1 : 47.
Med den målestokken ville modellen av
Mikaelskirken sett ut som et pepperkakehus i de storslåtte omgivelsene på
Slottsfjellet.
– Det er en større skala enn vanlig, sier
hun og kan fortelle at det er vanligere
med modeller av hele kvartaler eller bydeler.
Modellen av Mikaelskirken er den
fjerde i rekken av kirker fra stiftelsen.
Tidligere har den satt ut modeller av Mariakirken, Rundkirken og Lavranskirken.
Originalen til Lavranskirken ble også

laget av Christine Browne og Per Hallenstvedt.

Det begynner med ruinene
– Hvordan får man i oppdrag å bygge en
bronsemodell av en middelalderkirke?
– Jeg var varamedlem til styret i Stiftelsen Gamle Tønsberg. Siden jeg er
kunstner, var det naturlig at jeg kom inn
i diskusjonene om kirkemodeller i Tønsberg. Det førte til at jeg ble spurt om jeg
kunne lage en modell av rundkirken.
Der var jeg ikke involvert i sluttføringen.
Den var det keramikeren Eva Bødtker
Næss som sto for. Hun var også med på å
lage modellen av Mariakirken. Men fra
Lavranskirken fikk jeg hele prosjektet,
slik jeg nå har med Mikaelskirken.
Christine Browne forteller at alt begynner med ruinene.
– Det er det eneste håndfaste vi har.
Når vi kjenner tykkelsen på muren, kan
vi vite nokså nøyaktig hvor høye disse
murene kan ha vært. Er de høyere, raser
de. Det fantes den gang skalaer som fortalte hvordan elementene i bygningene
skulle proporsjoneres i forhold til hverandre. Som del av forarbeidet, reiser vi
rundt og ser på andre kirker. Forarbeidet
er en tredjedel av jobben, sier kirkebyggeren, som spesielt nevner Rygge kirke i
Østfold.
– Den var så lik i grunnrisset at vi tenkte at her har vi et grunnriss som sier oss
noe. Ellers har vi generelt sett på steinkirker fra samme periode.

Brendalsmos rolle
– Vi kan ofte se spor som viser at det er
de samme håndverkerne som har vært i

aksjon. Det har også vært nyttig med
riss av kirker fra senere perioder. Da har
vi hatt stor glede av dr.philos. Jan Brendalsmo, som er arkeolog og konsulent
for prosjektet. Han gir råd underveis og
sikrer at alle detaljer stemmer. Brendalsmo, som er fra Torød, er tidligere seniorforsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning og Norges fremste
spesialist på middelalderkirker. Han har
vært viktig for å ta bort nyere tilbygg fra
rissene vi har hatt, tilbake til slik kirkene
opprinnelig kan ha vært.
Øyenes lesere vil kjenne Jan Brendalsmo fra to artikler om Tjøme gamle kirke.
Den tredje artikkelen kommer snart. Arkeologen fra Torød har også bidratt med
bakgrunnsstoff til denne artikkelen

Linje fra London til Tønsberg
Brownes farfar, George Martin Browne,
var kommunearkitekt i en bydel i London. Det betyr at hun er vokst opp i en
familie hvor det ble diskutert arkitektur
ved middagsbordet. Og hennes far, Raymond Browne, tegnet familiens to hytter i Norge. Han hadde vokst opp med
den kunnskapen.
– Det har gitt meg arkitekturforståelse. Jeg kunne ikke tatt dette oppdraget
hvis jeg ikke hadde hatt den bakgrunnen.

Allsidige Per Hallenstvedt
En annen viktig person i prosjektet, er
mekanikeren Per Hallenstvedt. Christine Browne kan ikke få fullrost hans allsidige håndverksferdighet. Den er helt avgjørende når den ferdige modellen skal
gå igjennom en støpeprosess. Den skal

støpes i ni deler, som så settes sammen.
Da kan ikke skjøtene være slarkete.
Christine Browne og Øyenes utsendte
er enig om at det i slike sammenhenger
er nyttig å ha bygget litt med Lego i barndommen.
Browne bor like ved Tjøme Kunst og
Håndverks (TKH) lokaler på Haug. Der
har hun også atelier. Til prosjektert som
dette, foretrekker hun det store og lyse
rommet til TKH i låven på Haug. Der har
også Hallenstvedt sitt verksted, og de to
kan arbeide tett sammen om hverdagens store og små valg. Kirkebyggerens
liv er ikke alltid så lett.

Via Olsen Nauen til Nederland
Den 15. mars skal modellen være ferdig
for utskipning fra Haug. Da sendes den
til Olsen Nauens klokkestøperi i utkanten av Tønsberg. Der sørger de for at
modellen i tre emballeres riktig og sendes trygt til et støperi i Nederland, som
Olsen Nauen har god erfaring med. Der
ble også modellen av Lavranskirken
støpt.
Christine Browne er utdannet ved Statens kunst- og håndverksskole og har
bodd på Tjøme siden 2011. Hun har jobbet mye med figurativ skulptur, fra leire
og gips til bronse. Under utdannelsen
hadde hun Fredrik von Hanno som lærer i figurativt skulpturstøp.
Neste prosjekt for Christine Browne er
to utstillinger i Asker i regi av Asker bildende kunstnere.

fakta
■■ Før modellene støpes, må de være

godkjent av Tønsberg kommune,
Riksantikvaren og Stiftelsen Gamle
Tønsberg.
■■ Modellene koster hver 200.000
kroner, og stiftelsen skaffer midlene.
For en femårsperiode gir Sparebanken
DNB og Lyngaas-legatet i Tønsberg
henholdsvis 50.000 og 30.000
kroner til modeller av kirker og andre
byminner. Resten er lokale gaver fra
givere som Tønsberg kommune og
Tønsberg Træplantningsselskap.
■■ Det er erkeengelen Mikael som har
gitt navn til Mikaelskirken. Han var en
populær helgen i Norge på 1100- og
1200-tallet.
■■ Mikkelsmess er blitt feiret 29.
september siden vikingtiden.
Fortellingene om St. Mikael var viktig,
og vi kan lese om ham både i Njåls
saga og i Draumkvedet. Mikael er en
symbolskikkelse som forbindes med
mot, handlekraft og barmhjertighet.

dEN FORRIGE KIRKEN: Slik så Lavranskirken ut da den ble send til støping.
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Friluftsgudstjeneste på
Færder fyr
Også i år vil det bli arrangert
gudstjeneste på Færder fyr.
Denne gudstjenesten har vunnet
stadig større tilslutning, både av
sommergjester og av folk fra
Hvasser og Tjøme. I år kommer
det antagelig folk også fra
østsiden av fjorden, idet det
opplyses i «Fredriksstad Blad» at
det vil bli arrangert båttur fra
Kråkerøy og Fredrikstad. Gudstjenesten blir i år søndag 23. juli. Det
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går båter både fra Hvasser og
Verdens Ende. De som vil sikre
seg plass på disse båtene, må
melde seg til sognepresten.
(Notis i Tønsbergs Blad 19. juli
1962)

Nøtterøy-gutt
opplever the wild west
Sersjant Kaare Ø. Naess, Herstad,
som tjenestegjør i Nike-bataljonen er for tiden elev ved US.Army
Air Defence School i Fort Bliss, El
Paco, Texas. Sersjanten utdanner

seg til radar- og radiospesialist og
skal være i Texas i cirka ett år. Han
opplever Westen for fjerde gang
og er således godt kjent med
folket og dets levevaner.
(Notis i Tønsbergs Blad 23. juli
1962)

Mostranden ble overrakt
rutsjebanen i går
Mye ros til mange bestyrerpar
efter sommerens renholdskampanje. Været var dessverre ikke
det beste da førstepremien i

Vestfold Friluftsråds renholdskampanje for camping- og
badeplasser ble høytidelig
avduket og overrakt Mostranden
Campingleir på Tjøme i går
middag.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 6.
august 1962)

Innmeldelse i telefon 829.
(Annonse i Tønsbergs Blad 12.
september 1962)

Ballettskolen på Tjøme
Den begynner i kommunekjelleren, tirsdag 13. sept. Mosjonsparti
for damer samme dag.
Esther Ringe.

r nytt liv på Haug

Her er KIRKEN I LÅVEN PÅ HAUG: Christine Browne foran den halvferdige modellen av Mikaelskirken. Den 15. mars skal den være klar for sin videre ferd til Nederland og

støping i bronse. 

FOTO: SVEN OTTO RØMCKE

