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

Denne kirken ble
I år feirer Tjøme kirke sitt
150-årsjubileum. Det kommer det til å bli skrevet mye
om. Men hva med kirken
som sto der før den nåværende kirken, og som ble
revet tidlig på 1860-tallet?

– Gudstroen lå nok i bunnen, og storbønder og andre stormenn pliktet å sikre sine lokale undersåtter tilgang til det
hellige. Slik var det i vikingtiden, og det
fortsatte i kristen tid. Men like viktig var
det nok å vise rikdom og styrke. Dette
var midt i borgerkrigstiden, og stormennene måtte sikre seg oppslutning. Det
har rike i alle tider gjort gjennom påfallende forbruk. Som ved å bygge en kirke.
sven otto rømcke
Eller som Brendalsmo skriver et sted:
red@oyene.no
«Konger og stormenn lot bygge kirker
416 98 620
Gud til ære og meg selv til evig minne.»
Brendalsmo tar det for gitt at det lå en
I Lorens Bergs Tjøme-bok blir det anslått at den gamle kirken ble bygget storgård i det som i dag er Tjøme senrundt 1350. Det begrunnes blant annet trum, og den måtte ha en kirke. Storbonmed at kirken første gang er omtalt i den var sikkert rik, og så hadde han et
stort antall mennesker i sitt brød. De
skrift i 1398.
Det holder ikke for seniorforsker dr. kunne også, sammen med folk fra omphilos. Jan Brendalsmo ved Norsk insti- kringliggende gårder, delta i kirkebygtutt for kulturminneforskning (NIKU). gingen. Da fikk de selv del i det hellige.
Men de kunne bare tørrmuring. Her
Brendalsmo er spesialist på middelalskulle det mures med
derkirker i Norge.
mørtel, og da trengtes
Han er ganske sikker
det fagfolk. Seniorforskpå at kirken, som var viet
eren fra NIKU sier at stiltil St. Olav, ble bygget på
trekkene i kirken viser at
1100-tallet. En viktig bekirkebyggerne i Vestfold
grunnelse er kirkens
kom fra Jylland.
grunnplan. Den viser en
I den utstrekning bygtydelig romansk påvirkningsarbeidere ikke allening, som var vanlig før
rede bodde på gården,
cirka år 1200. Om vi sameller nabogårder, fikk de
menlikner med romanhusly på storbondens
ske kirker på Østlandet,
gård og levde der mens
ser vi lett at dette er en VIKTIG KILDE:
de bygget.
bygning fra 1100-tallet, Seniorforsker dr.philos.
og ikke usannsynlig fra Jan Brendalsmo ved
Liknet på andre
første halvdel. Det vil si Norsk institutt for
fra før Nidaros erkebis- kulturminneforskning
Da kirken var ferdig, så
pedømme ble etablert i forteller Øyenes lesere om
den ut som Styrvoll kirke
1152–53. Nær samtlige av historien til Tjøme gamle
i Lardal kommune. Det
steinkirkene i Vestfold kirke. 
Foto: Sven Otto er den mest autentiske
ble bygget på 1100-tallet. Rømcke
varianten som består i
Vestfold i dag, selv om
Trolig en trekirke før den tid
den kirken har en annen tårnform, en
Ut fra det han vet om kirkebygging og såkalt takrytter, som Brendalsmo kaller
kristendom i Sør-Norge generelt og på et påfunn fra 1600-tallet.
Tjøme kirke var en annekskirke til
det ytre Østlandet spesielt, ville det forundre Brendalsmo mye om det ikke har Nøtterøy allerede i 1398, og i et register
stått en trekirke på stedet før steinkir- over kirkene i Tønsberg prosti i 1591 og
ken ble bygget. Det er rimelig å anta at 1598 nevnes den som en annekskirke til
Nøtterøy kirke, men at den ligger i Brunden var fra 1000-tallet.
Snorre skriver i Olav den Helliges saga la len og prosti.
Da man begynte å føre kirkeregn(kapittel 60) at folk i sjøbygdene raskt
ble døpt, og at mange hadde holdt seg skapsbok i 1699, fremgår det at kirken
kristne etter at Olav Tryggvason hadde på det tidspunkt tilhørte allmuen. Lodøpt dem. Arkeologien motsier ikke rens Berg mener at det ikke var noen
ulempe.
Snorre på det punktet.
Når det mangler skriftlige kilder, skyldes det at av det som var av slikt, er bare Slik ble den beskrevet
cirka én prosent bevart.
Når det gjelder kirkens utforming, siteHvem var det så som bygget steinkir- rer vi Lorens Berg, men med dagens
ken, som sto nokså nøyaktig der Tjøme rettskrivning: «Kirkebygningen besto av
kirke står i dag? Det er det ingen som vet, et langhus med forhall eller tårnfot i
men seniorforsker Brendalsmo har godt vest og et innvendig halvrundt, utvenbegrunnede hypoteser.
dig rett avsluttet, kor i øst. Over forhal-

GAMMELT FOTO: Bildet er trolig tatt like før Tjøme gamle kirke ble revet på
1860-tallet. Det henger innrammet i et glasskap i den nåværende kirkes dåpssakristi og
ble gitt kirken for mange år siden av skipsreder Hans Rikard Olsen (1859-1943). Foto:
Ukjent fotograf/Norsk Folkemuseum

len sto et lite tårnspir, og på korets nordside et sakristi av tre.
Kirker med samme eiendommelige
utforming av koret, finnes i Vestfold og i
tilgrensende distrikter, som i Efteløt,
Styrvoll og Gjerpen kirker. Kirken var
bygget av små bruddstein og kalk og viste seg under nedrivningen å være meget
solid. Det viste seg at den en gang hadde
brent. Bak murpussen på veggene kom
det til syne at bjelkene hadde brent. Under gulvene lå det kull og metall som var
smeltet sammen.»
Under gulvet ble det også funnet rester av bein fra hester og mennesker, og
man antok, ifølge Lorens Berg, at opprørere og hester hadde søkt ly i kirken,
som så var blitt påtent. Berg understreker imidlertid at det ikke finnes noe be-

vis for denne hypotesen.

Derfor ble den revet
Det er naturlig å spørre hvorfor i all verden den gamle kirken ble revet. Slik det
beskrives i Tjøme-boken var den relativt
godt vedlikeholdt. Jan Brendalsmo vet
hvorfor.
– Svaret er at kirkeloven fra 1851 krevde at hvert kirkebygg skulle romme
minst 30 prosent av innbyggerne i sognet. Det var hovedbegrunnelsen for at
man måtte rive gamle og bygge nye kirker. Den siste middelalderkirken som
ble revet, var Melhus kirke i 1889-1890.
Da sluttet man fordi man allerede i femti
års tid hadde sett på fortiden som ressurs.
– Hva var så grunnen til at kirkene ble
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fotominne: Til høyre ser du et bidrag hentet fra den digitale bygdeboka til Tjøme
Historielag. Det er etter hvert blitt et svært omfattende verk som du finner på nettsidene
til laget. Her kan du lete blant kategoriserte bilder og bli bedre kjent med lokalsamfunnets
historie gjennom tekstene som bildene er supplert med. Du kan også finne informasjon
om mye annet fra svunne tider. Historielaget vil veldig gjerne ha enda flere bidrag. Ta
kontakt med laget hvis du har noe du vil dele med dem og folk flest.
Så litt om dagens bilde. Det er fra Tollerhytta i Langvika. Det var vakthytte for tollere frem
til omkring 1956. Fra v. på bildet ser vi: Bjørn Holt Jacobsen, Odd Vinje Andersen, Rolf Holt
Jacobsen, Kjell Nilsen Engø, Odd Bjerk Larsen, Egil Holm og Kjell Eriksen. Det er Bjørn Holt
Jacobsen som har bidratt med dette bildet til samlingen.

e revet på Tjøme

bygget i det som i ettertid er blitt kalt romansk stil?
– Svaret er enkelt. Det dreide seg om
motesvingninger. Det var den stilen som
var vanlig på den tiden.
Jan Brendalsmo forteller at i begynnelsen kunne nesten hvem som helst som
var kristen, være prest. Prester var mangelvare ute på bygdene. De sto ikke akkurat øverst på rangstigen. Men de måtte
kunne lese latin. Om de ikke kunne det,
hadde biskopen rett til å avsette dem.

En del ble bevart
Det meste av inventaret i middelalderkirken ble overført til den nye kirken. Eldst
er krusifikset som er fra før år 1350. En
flott utskåret, barokk altertavle og en prekestol med figurer av evangelistene, er
begge utført i perioden 1670–76 av den
danske billedskjæreren Abel Schrøder
d.y., som også lagde altertavlene i Vivestad og Borre kirker. Gallerimaleriene er
fra 1600-tallet og viser apostlene og de
kloke og dårlige jomfruer. Døpefonten er

datert til 1789. (Wikipedia)
Jan Brendalsmo mener altså at det er
all grunn til å anta at Tjøme gamle kirke ble bygget i første halvdel av
1100-tallet. Kunne vi da se for oss 1117
som det året da biskopen kom for å innvie kirken og alteret?
I så fall har Tjøme to jubileer i år; 150
år for Tjøme kirke og 900 år for Tjømes
gamle St. Olavs-kirke.

MALERI: Sogneprest Jan Brastein viser maleriet av Tjøme gamle kirke som henger i
prestesakristiet i Tjøme kirke. Det er malt av Johan Fredrik Haag (1849-1929), som var
Foto: Sven
sønn av lærer, kirkesanger og bankkasserer Christian Haag (1812-1901). 
Otto Rømcke

■■ Kilder:
■■ Seniorforsker dr.philos. Jan

Brendalsmo ved Norsk institutt for
kulturminneforskning
■■ Tjømø – En bygdebok, Lorens Berg, Kristiania 1920
■■ Bjørn Holt Jacobsen, Tjøme Historielag
■■ Wikipedia

GRUNNPLAN: Skisse av den gamle kirken etter oppmåling av arkitekt Thrap-Meyer
i 1861. Seniorforsker Jan Brendalsmo er usikker på hva de skraverte feltene forteller.
Hans tolkning er at skraveringen ved inngangen enten er støttemurer, eller at den
viser en tårnfot/forhall. Skraveringen inntil skipets hjørne mot nordøst er helt sikkert
en støttemur som er murt opp for å forhindre at dette hjørnet skulle rase ut. Skissen er
avfotografert fra «Tjømø – En bygdebok» av Lorens Berg.

