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– Øyene ble nok
Jan Brendalsmo tror det kan
ha vært en trekirke før steinkirken kom på Tjøme. Den
første presten på Tjøme kan
ha vært trell eller sønn av en
høvding.
Sven otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Dr.philos. Jan Brendalsmo fra Nøtterøy
har tidligere lansert nye teorier om lokal
kirkehistorie for Øyenes lesere. Nå forteller han om trekirken som trolig sto der før
Tjømes gamle steinkirke.
Brendalsmo fortalte i april 2017 at den
gamle steinkirken på Tjøme ble bygget på
begynnelsen av 1100-tallet. Det er 200 år
tidligere enn Lorens Berg anslår i sin Tjøme-bok. Nå tar arkeologen fra Torød et
skritt lenger bakover i historien. Han sier
at det er høyst rimelig å anta at det sto en
trekirke der før steinkirken. Som Norges
fremste ekspert på middelalderkirker,
har han gode grunner for den antakelsen.
– Fra Soga om Olav den heilage, vet vi at
kongen var i Tønsberg i 1020. Det ble nedtegnet fordi kong Rørek fra Hedemarken
Kristi himmelfartsdag forsøkte å drepe
Olav under høymessen i en kirke som lå
nær kongsgården.
Brendalsmo sier det gir god mening å
anta at den kongsgården lå der vi har spor
etter senere kongsgårder. Da må kirken
som var åsted for drapsforsøket ha stått
omtrent der domkirken står i dag og der
Lavranskirken sto før domkirken.

Kirken før Lavranskirken
En rekke indisier peker i retning av at den
Lavranskirken vi kjenner til, sto ferdig
rundt år 1100. Og da som den viktigste av
biskopenes kirker på Østlandet, før det
ble etablert et fast bispesete i Oslo rundt
1100.
Altså besøkte kongene Olav og Rørek
en eldre kirke, som må ha vært en stavkirke. Steinkirker var ikke introdusert i
Norge på den tiden Lavranskirkens forløper ble bygget. Jan Brendalsmo ser det
som mest sannsynlig at det var kong Olav
Tryggvason som var byggherre for den
stavkirken. Og da ble den bygget på slutten av nihundretallet.
Han er ganske sikker på at det var en
staselig stavkirke, fordi den skulle være
residenskirke. Det betyr at den var utgangspunkt for biskopens arbeid i bispedømmet og for kongen når han var på besøk.
Senere fikk viktige byer som Tønsberg,
Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
sine katedraler. Og med katedralene fulgte katedralskoler. De hadde som viktigste
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Tønsberg og øyene tidlig kristnet
Brendalsmo forteller videre at Tønsberg
og øyene ble tidlig kristnet og tidlig fikk
kirker og prester. Det skyldtes at områdene nær kysten hadde kort vei til Kontinentet og tidlig kom i kontakt med kristendommen. Snorre beskriver ironisk de
østnorske høvdingenes lydighet: «Kong
Olav [Tryggvason] kunngjorde straks for
allmugen at han ville be alt folket i riket
sitt ta imot kristendommen. Dei som
hadde lova det før, var straks dei første til
å samtykkje i dette påbodet. Dei var dei
mektigaste òg av dei mennene som var til
stades der, og alle andre gjorde sameleis
som dei. Så vart alle folk døypte aust i
Vika». Olav var konge 995–1000.
– Det betyr at det kom kristne fra Konti-

nentet til Norge, og at norske kongelige
og stormenn reiste både sørover og til
England. Det ga rom for mindre brutal påvirkning. Det brutale sto kongene for.
Olav Tryggvason kristnet mange, men
det skjedde på en måte som gjorde at
mange falt tilbake til den gamle troen.
Men da kongen og hoffet var kristnet, var
det naturlig at folkene rundt dem lot seg
kristne, sier arkeologen.
Han regner med at høvdingen på Tjøme
fant ut at det var klokt å følge strømmen,
men han kan ha vært en oppriktig kristen. Hans tjenestefolk, leilendinger og
treller fulgte høvdingen sin. Da måtte
høvdingen ha kirke på gården sin.
Med den kirken skulle han vise sin lojalitet overfor Gud, kongen, biskopen og
folkene i hans egen tjeneste. Samtidig var
kirken et greit maktmiddel for å få folk

under ham til å holde seg i rekkene. Nå
hadde de to å frykte; høvdingen og Gud.
Eller som Jan Brendalsmo formulerer det:
– Høvdinger og andre stormenn så poenget ved kristendommen. De trodde på
den nye guden, men de så ham også som
en mulighet til å videreutvikle sin makt.

Dyktige håndverkere lokalt
Den som skulle bygge en steinkirke,
trengte byggmester, steinhoggere og murere fra Jylland. Det var enklere med trekirker. Det fantes mange dyktige snekkere og treskjærere. Dessuten gikk det raskere. En trekirke trengte ikke samme fundamentering og materialmengde som en
steinkirke.
En katedral i full størrelse kunne det ta
mer enn hundre år å bygge. En trekirke
ble kanskje reist på et år eller to.

Øyene

Lions Club på Nøtterøy
etablert
Lions International har fått sin
egen klubb på Nøtterøy. Efter
forarbeide av Lions Club,
Tønsberg, ble Nøtterøy-klubben
stiftet 25. oktober 1962.
(Notis i Tønsbergs Blad 21.
februar 1963)

Nøttlending stiller ut
Kunstmaler Willy Jacobsen,
Kjøpmannskjær, stiller ut i Hotel
Klubben førstkommende lørdag
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og søndag eftermiddag. Det er
nøyaktig 1 år siden Jacobsens
første utstilling i Tønsberg, og den
gang ble han mottatt meget godt.
Han presenterer nu ca. 25
malerier av landskap. To av
maleriene har motiver hentet fra
Tønsberg mens en rekke malerier
har motiver fra Verdens Ende.
(Notis i Tønsbergs Blad 1. mars
1963)

Yrende fullt av folk ved
åpningen av lysløypen i
Teieskogen
Den offisielle åpning av lysløypen
i Teieskogen ble foretatt like
efter ishockeykampen, og vi skal
si det ble en populær åpning. Det
formelig krydde av folk over alt.
Det var formannen i Nøtterøy
Idretts- og Ungdomsutvalg, John
Hovland, som fikk æren av å
være den første som gikk ut i
sporet og så fulgte de andre
medlemmene av utvalget hakk i

hæl.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 15.
februar 1963)

Nøtterøy husflidsnemnd
har arbeidet i 30 år

serte å få undervisning i de
forskjellige grener innen husfliden.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 21.
april 1963)

Vakker utstilling på Tinghaug i
dag og i morgen. Den som driver
husflid slipper å kjede seg. At
husfliden i vår oppjagede tid
også har sin mentalhygieniske
misjon vet man – derfor ære
være alle som går teten og gjør
det mulig for de mange interes-

tidlig kristnet
Øyene er interessert i å få vite hvor et
nokså enkelt middelaldersamfunn hentet
prestene sine. Brendalsmo forteller at det
kunne være så ymse.
– Det var prestemangel i Norge rundt
årtusenskiftet. Likevel var det trolig enklere på Tjøme enn mange andre steder.
Det var en kort seiltur fra Langvika på
Tjøme og til brygga og stavkirken i Tønsberg. Der må det allerede da ha funnet
sted en viss form for utdanning av prester, da både kongen og biskopen så hvor
viktig det var av å ha flest mulig kyndige
klerker rundt om. Hest og apostlenes hester var framdriftsmiddelet når Tjømefolket og presten skulle rundt i menigheten. Skulle de lenger, var det seil og årer.

Presten kunne være irsk trell
– Alle hadde det ikke så lett, forteller
Brendalsmo. – Vi vet fra Island at presten
kunne være yngste sønnen på gården.
Han så kanskje ikke noen framtid i gårdsdriften, men så kom faren med et råd:
«Du får stikke bort til broren min. Han får
besøk av biskopen, og så kan du se hvordan han gjør det».
Prestene kunne dessuten være gårdsansatte på linje med andre gårdsarbeidere. Han kunne også være en kristen, irsk
trell, som noen hadde tatt med hjem til
Norge. Da ble han behandlet som trell om
det var utenfor kirketiden.
– Utover i middelalderen understreket
erkebiskopen at ingen prest skulle bli ansatt som ikke var godkjent av biskopen.
En effektiv sorteringsmekanisme var at
ingen fikk være prest som ikke kunne latin. Da fikk man luket ut prester som
knapt kunne lese.
Biskopen holdt møter for alle prester i
sitt bispedømme. Der ble de strammet
opp og fikk sin tids voksenopplæring.
Selv på 1300-tallet var prestestanden en
svært broket forsamling, fra lærde individer til dem som var mer småbønder enn
prester.
Kunnskapen som ble delt, var hentet
hjem fra Roma og fra universiteter i Paris
og andre større byer i utlandet. Det ble
reist overraskende mye den gangen. Men
det var rimeligvis bare det øverste sjiktet
av prester som kunne hente hjem kunnskap fra andre land.

Sjekket kappe og messebøker
Fra Roma tok man med hjem kunnskap
om hva som bokstavelig talt var god latin.
Til tross for stor mangel på skriftlige kilder fra middelalderen, er kirken nokså
godt dokumentert. Derfor vet Brendalsmo at i det eldste østnorske bispedømmet hadde biskopen tittelen biskup aust i
Vikr, og residensen hans var i Tønsberg.
Det var ikke lett for biskopene å ha kontroll med prestene. Det skulle være lange

årlige inspeksjonsreiser. Det ble raskt
umulig, og sjeldnere reiser ga dårligere
kontroll.
På rundreisen sjekket biskopen at prestene hadde det de skulle ha av kapper og
messebøker og annet utstyr til messeholdet, og at de behersket latin. Det var store avstander i Norge, og biskopene hadde
få maktmidler til disposisjon de første
100 årene

Trolig ordnede forhold på Tjøme
– Så lenge middelalderen varte, ut femtenhundretallet, var hovedstaden der
kongen til enhver tid befant seg. Det var
hans eneste mulighet til å opprettholde
lov og orden.
I begynnelsen reiste biskopene rundt i
kongens følge, men på 1000-tallet hadde
de base ved sine residenskirker innen
hvert bispedømme, og fra rundt 1100 de
faste bispesetene i Oslo, Bergen og Trondheim, og etter hvert Stavanger og Hamar.
– Man kunne tro at det under slike forhold ble en litt puslete kirkeledelse, men
biskopene rundt kongen var høyt skolerte folk. De hadde ofte gått ved universiteter i Europa. Flere hadde doktorgrader, og
de var dyktige folk, forteller Brendalsmo.
Presten som kom til Tjøme hadde nok
fått sin utdannelse i det som trolig var
Olav Tryggvasons trekirke. I læretiden
fungerte han som korgutt, gjorde altertjeneste ved sidealtrene og kunne være prestens medhjelper ved høyalteret under
messen. I og med at det var residenskirke
i Tønsberg, skal det mye til at det ikke var
ordnede forhold der.

Tusen år gammel struktur
Før slutten av 1100-tallet fantes det ikke
norsk bibel eller prekenbok. Reformasjonen ble innført i Norge av den danske
kongen, Christian 3, i 1536. Strukturene
for de kirkelige handlingene var allerede
på plass og utviklet gjennom over tusen
år.
Til tross for det vi sier om kirkens konservatisme, minner Brendalsmo om at
middelalderkirken var pragmatisk. I starten måtte den tilpasse seg det norrøne
samfunnet, men etter hvert vant de nye
tankene stadig større innpass.
Det finnes mange ideologier i et samfunn, men det vil alltid være én som er
dominerende. Det har de kristne kirkene
klart i Vesten i to tusen år, selv om vi fikk
skillet på femtenhundretallet.

Kyr som honorar
De første par hundre årene bodde nok
presten på Tjøme i et hus på gården. Prestegårdene dukker først opp i skriftlige
kilder i løpet av trettenhundretallet. På
1200-tallet, da kirken ble fristilt fra de
verdslige herrene, jobbet biskopene for at

prestene skulle få sitt eget bruk. Motivasjonen var at om du skal frigjøre kirken
fra den verdslige eliten, må prestene
være selvforsynt med markens grøde.
Brendalsmo forteller at presten ofte
fikk kyr i gave fra menigheten. Før tienden ble innført, ble alle kirkelige tjenester
betalt ved behov: ei ku ved dåp og ved
gravlegging, litt mat lagt på alteret etter
messe, nok ei ku ble gitt for at kvinner
som nylig hadde født skulle bli renset. De
ble oppfattet som urene.
Betalingen skjedde altså i form av naturalier, og det var først på 1200-tallet det
ble vanlig å betale tiende, og presten fikk
sin fjerdedel av den. De øvrige tre delene
gikk til kirkebygningen, til biskopen og til
bygdas fattige. Tienden, og etter hvert et
eget bruk til presten, gjorde ham mer
uavhengig av gaver, selv om det fortsatt
ble ventet at gaver ble gitt.
Likevel var det store økonomiske forskjeller mellom prestene. Noen hadde
stor menighet og store inntekter, andre
var dårligere stilt. Fra slutten av 1100-tallet begynte det å komme inn gaver til
prest og kirke i form av rett til avkastningen fra gårder rundt om. Det bedret økonomien for prestene ytterligere, men det
var også med på å øke forskjellene mellom dem.
Prestens liv kunne være krevende. I
den første tiden kunne det forekomme at
prester lavt på rangstigen måtte sove i
drengestua sammen med daglønnere og
årsansatte gårdsfolk eller blant gårdens
treller.
Gulatingsloven sier på et punkt at nå
har vi sluttet å slå prestene våre og gir
dem i stedet like retter i samfunnet. Det
skjedde i løpet av tusentallet.

Sølibatet stilltiende oversett
Den katolske kirke har krevd sølibat av
sine prester siden 1074. Men Brendalsmo
fastslår lattermildt at den regelen ble
stilltiende oversett i Norge og resten av
Norden.
Prester bodde sammen med sine husholdersker, kalt prestedeier, og det var
ikke uvanlig at biskopen søkte paven om
dispensasjon for å prestevie uekte prestesønner. Særlig etter svartedauden var det
stort underskudd på prester, og da måtte
man se stort på enkelte ting.
Det fantes ikke kirketjener og graver.
De pårørende sørget for gravingen selv.
Hvis det ikke var spesielt ønsket, var presten heller ikke til stede ved gravleggingen. Jorden var allerede vigslet, så det var
ikke behov for prest. Og skulle han være
til stede, måtte de etterlatte betale for
det.
Et annet forhold som var annerledes
enn i dag, var at vanlige folk måtte kunne
dåpsformularet. Spedbarnsdødeligheten

var stor. Barnet måtte være døpt før det
døde, og det var ikke alltid en nådde fram
til presten med barnet. Uten dåp kom
ikke barnet i kristen jord.

Vandrende kalender
Langt fra Øyene-leserens hverdag, er det
vi kan kalle kalendertjenesten. Presten,
eller en betrodd gårdsgutt, gikk rundt
med beskjed om de hellige dagene. Om
presten ikke klarte det, lå han tynt an.
Presten var ansvarlig for menighetens
fromhetsliv, og det var ikke lett for folk å
holde orden på alle dagene det ikke var
lov å arbeide, når de måtte faste, eller når
det var forbudt med sex fordi man skulle
holde seg «ren».
Presten døpte alle nyfødte, men førte
ikke noe register. Det var heller ikke nødvendig, for alle i lokalsamfunnet kjente
hverandre. Etter hvert ble samfunnet mer
komplisert, og kongen fikk behov for fullstendig oversikt over kirkelyden og for å
holde bedre orden på kirketukten.
Fra 1600-tallet ble det påbudt å føre
kirkebok og dermed lettere å kreve inn
skatt. Og slik er det fortsatt.

Det gjaldt å kare seg oppover
Ble den første Tjøme-presten boende i et
lite hus på høvdingens gård til han døde,
eller fikk han en karriere? Hvis han var utdannet ved Lavranskirken i Tønsberg,
kunne han nok sikte seg mot et rikere
prestekall. Det var få folk på Tjøme, som
var det som senere ble betegnet «et magert kall».
Om undervisningen i Tønsberg var nok
for vår Tjøme-prest, vet vi heller ikke.
Men om han først kom inn i det Brendalsmo kaller suksesjonsrekken, gjaldt det å
kare seg oppover gjennom en kombinasjon av frekkhetens nådegave og nettverk. Han kunne også søke biskopen om
et fetere kall når et slikt ble ledig.
– De langt fleste prestene døde nok på
sin post i middelalderen. De var strengt
tatt småbrukere blant andre småbrukere,
trolig mer opptatt av årets grøde enn av
teologiske utlegninger.
De hadde ikke noe valg, hvis de da ikke
hadde et av de fete kallene. De fleste prestene i fete kall kom etter hvert fra de
velstående familiene, og kirken ble en
karrierevei. Du hadde slektstilhørigheten, du drev handel og var i en helt annen
liga enn bygdeprestene, sier Jan Brendalsmo, som denne gang har tatt Øyenes
lesere med inn i den tidlige middelalders
kirkeliv.
De to artiklene om den gamle steinkirken
på Tjøme sto i Øyene for 27. april 2017 og
19. juli 2018. De står også i den siste utgaven av Tjúma.

