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Gammel og ny kirke  
 

Denne artikkelen er skrevet av Tor Tønnessen, januar 2016.   

 
Jeg er så gammel (80) at jeg fremdeles omtaler kirken vår som «den nye kirken», selv om den nå er 50 år. 
Det er vel derfor jeg er blitt spurt av redaktøren om jeg kan komme med noen tanker om kirkebygningen og 
byggingen av kirken vår. Etter noe forsinkelse skulle k i r k e n  innvies 9. januar 1966, men på grunn av 
ytterligere forsinkelse ble den først innviet 30. januar. I <<Festskrift til kirkeinnvielsen- 1966» skriver 
daværende eldste, Olaf Nylund, om trangboddheten i den gamle kirken. Og så fortsetter han slik: 
 
Når dette er skrevet, tror vi at mange vil forstå hvorfor den gamle kirke måtte rives. Det var 
nødvendig for oss å få mere rom. Selve kirkesalen var vanligvis stor nok. Da ser vi bort fra 
sangmøtene hvor det ofte hendte at folk måtte gå igjen uten å få plass. Brannfaren ble nok nevnt når 
kirken var fylt til trengsel, men det gikk alltid godt. Og brannfaren var tross alt meget mindre nå enn 
den gang man hadde kirken full av barn eller ungdom og et stort juletre med levende lys midt i salen. 
Vårt store savn var imidlertid arbeidsrom for våre virkegrener. Ungdomsforeningens mange 
oppgaver var sterkt hemmet av denne grunn. Det samme kan sies om Juniorforeningen og 
Søndagsskolens arbeid. Vi var heller ikke tjent med at et av korene måtte skaffes øvelsesrom ute i 
byen, og at den store kirkesalen måtte oppvarmes i vinterhalvåret for at de andre kor kunne ha 
sine øvelser der. Dertil kom savnet av møterom for våre stadig voksende kvinneforeninger som nå 
sprengte de største stuene i de private hjem. 
 
Disse savn har vi følt lenge, derfor er også byggeplanene gamle i Frikirken. Når de ikke er realisert før, er 
grunnene vesentlig to:  1. Ikke full enighet om hvorledes planene skulle løses. 2. Mangel på 
byggetillatelse. 

 

Vi kunne beholdt det gamle kirkebygg og oppført et nybygg i gården med plass til de nødvendige rom. 
Byggekomiteen arbeidet lenge med dette. Den kom dog til, etter grundige undersøkelser, at en slik 
plan vanskelig ville tilfredsstille våre behov. Den ville også ved en senere full utbygging bli meget dyrere. 
Komiteen fremmet derfor forslag til menigheten om å reise en ny kirke på tomtene til Tollbodgaten 
64 og 66. Dette forslag ble vedtatt, og byggeplaner utarbeidet. 
 
Ikke alle var fornøyd med disse. De mente 
at andre planer burde prøves. I denne 
tid fikk menigheten kjøpe 
naboeiendommen nr. 68, og en generøs 
gave gjorde det mulig å sende 
kirkebygget ut til arkitektkonkurranse. 
 
Arkitektfirmaet Brandtzeg & Haugen 
seiret i denne, og fra byggekomiteen kom 
nå forslag om .å oppføre et kirkebygg 
etter deres utkast. I denne plan var alle 
tre tomtene utbygget. Forslaget ble 
·enstemmig vedtatt i menigheten. Vi 
har grunn til å tro at Herren har vært 
med oss i  p l anleggingen av vår nye kirke, 
og vi er forvisset om at det hus som 
reises skal bli til velsignelse for vår 
menighet, for våre barn og ungdom, ja, 
for vår kjære by. 

 
Olaf Nylund 
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De mange tidlige forslag til planløsninger var nok preget av stor nøkternhet. Det var snakk om utgraving av 
kjelleren, og det var snakk om nybygg inne i gården bak kirken, osv. Men det rare var at når 
arkitektkonkurransen var avholdt, og man fikk se resultatet, der hele tomten var utnyttet til ett stort nybygg, selv 
om alle grenser for nøkternhet var overskredet, så gikk saken gjennom enstemmig. 
 
Dermed kunne den gamle kirken rives. Søndag 23. 
august 1964 ble det holdt avskjedsfest i den gamle 
kirken. I den anledning tok jeg mange fotografier 
inne i kirken. Da vi skulle bygge nytt orgel i 1982 
ble jeg bedt om å lage en skisse til 
orgelfestskriftet, som viste orgelet slik det, før 
1929, sto plassert på «orgelgalleriet» i den gamle 
kirken. Man fant ingen fotografier som viste dette. 
Da kom mine bilder fra avskjedsfesten godt med 
som grunnlag. Skissen gjengir altså atmosfæren 
fra denne festen. 

 
 
Det neste bildet viser den gamle kirken slik den så ut da rivningen startet på dugnad dagen etter festen. På 
gavlspissen bak lauvet hadde kirken et kors. Dette korset hadde ikke Sigfred Stien hjerte til å kaste på søpla. Han 
tok vare på det, og da det gamle kontoret ble omgjort til «Det stille rom». I2005 kom det til heder og verdighet 
igjen. 

 
 
Plattformen i den gamle 
kirken ble trang når 
korene slo seg sammen 
til felleskor. Bildet viser 
felleskoret ved 
Ungdomsforeningens 50-
års jubileum i 1946.  
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Derfor ble plattformen 
utvidet på begynnelsen 
av 50- tallet. 

 
 
Den gamle talerstolen er tatt vare på og befinner seg i den nye 
kirken. Inni talerstolen er det en nedfellbar klaff (se bildet neste 
side) som var spesiallaget for evangelist Løvgren. Han var en 
kortvokst mann. Når han kom på talerstolen, var det første han 
gjorde å bøye seg ned og forsvinne et øyeblikk, mens han løsnet 
kroken. Så sto han opp igjen og raget passelig høyt. 
 

 
 
 
Inskripsjonen over korbuen, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd», ble i forkortet utgave også gjengitt på 
Else Marie Jakobsens fondveggteppe i den nye kirken. Det var vanskelig for meg, som gutt, å forstå de gotiske 
bokstavene. Jeg lurte lenge på betydningen av «fom» og «fynd».  
 
 
 
 
 
Det var også en inskripsjon med gotiske bokstaver på veggen i «Det lille værelset» bakstorsalen i den gamle 
kirken. Det lød «Tænk paa din Skaber i din Ungdom». 
 

 
 
Av andre ting fra den gamle kirken, som er bevart i den nye, nevner jeg kirkebenkene på det nye galleriet. De 
skulle brukes i en periode mens vi fikk råd til nye benker også der. Nå har de stått der i 50 år. 

 
Så kunne byggingen begynne, og allerede 18. oktober ble grunnsteinen lagt ned av eldste Herman Haaverstad. 
Det var bilde av dette i forrige menighetsblad. «Grunnsteinen» var et stålskrin som de hadde laget på 
Skruefabrikken, og det inneholdt en Bibel, et eksemplar av Fædrelandsvennen og Frikirkens forfatning. Skrinet 
ligger i søylefundamentet til den søylen i tilfluktsrommet som er nærmest under talerstolen. Det ble montert en 
orienteringsplakett på søylen, som skulle påvise grunnsteinen, men da søylen ble kledd inn under den siste 
ombyggingen i tilfluktsrommet ble plaketten fjernet. Men også her har Sigfred Stien grepet inn. Han tok vare på 
den. Plaketten var buet, slik at den passet til den runde søylen. Stien fikk flatet den ut, og vil montere den i 
vestibylen, der den er mer synlig. Men da vil den altså ikke lenger påvise stedet der grunnsteinen er. 
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Jeg har tatt mange bilder opp 
gjennom årene. Det har vært en 
hobby. Derfor er det underlig at jeg 
ikke har tatt ett eneste bilde av 
kirken i byggeperioden. Det savner 
jeg nå. Men slik sto kirken ferdig i 
januar 1966 i arkitekt Arild 
Lauvlands strek: 

 

 

 

Helt til høyre er den opprinnelige inngangen til vaktmesterleiligheten. Siden ble det plassert heis i dette arealet. 
Den går fra underetasjen og opp til gatenivå og 1. etasjenivå. Da ble kirken mer handikappvennlig. Det gikk ikke 
lenge før plantene i blomsterkassen forsvant. Det var ikke så enkelt å få noen til å stelle dem. Utearealet innenfor 
blomsterkassen er i år 2015 også forsvunnet. Arealet er blitt lagt til vestibylen. 

 

 
 
 
Kirken var et vakkert syn der den sto ferdig, og vi var stolte. Den gang var det tillatt å parkere utenfor kirken. 
Ytterveggene i kirken består av en innvendig og en utvendig teglsteinsvegg, på fagspråk kalt murvanger. I 
hulrommet mellom disse er det isolasjon. Rundt kirkesaloppbygget er det også kraftige stålsøyler inne i 
hulrommet, som bærer takdragerne. Disse er kraftige laminerte trebjelker med et tverrsnitt på 20x80 cm. Det var 
lang leveringstid på disse, og for at ikke byggeprosessen skulle bli forsinket ble de satt i ordre før 
hovedentreprenør var bestemt. Det ble for øvrig entreprenørfirmaet Kruse Smith. Min far, Leif Tønnessen, var 
formann i byggekomiteen, og en dag ble han hasteinnkalt til et akutt møte på byggeplassen. Der hang den første 
drageren i stroppene fra krana for å legges på plass på søylene. Men akk og ve, den var for kort. Den nådde bare 
mellom søylene, og ikke inn over dem. Nå var gode råd dyre. Løsningen ble at Skruefabrikken laget noen 
forlengelsesbeslag av stål, som ble boltet fast i begge ender av dragerne. Dragerne var så lange at de nådde inn 
over den indre murvangen. Dermed ble beslagene kamuflert når murverket var ferdig, så i dag er det ingen som 
kan se at dragerne er for korte. 
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Fagbladet «Tegl» hadde en stor reportasje 
i nr. 2 for 1966. Her er bildet av kirkesalen 
slik bladet presenterte den. Talerstolen er 
av murstein og står fast. I dag er den 
erstattet med en flyttbar utgave av furu. 
Til høyre er det et sprinkelverk foran et 
rom som var beregnet for plassering av 
orgel. Etter hvert ble deler av det gamle 
orgelet brukt til å lage et forkrøplet 
orgeleksemplar bak sprinklene. Det var i 
bruk til 1982 da vi fikk det orgelet som 
står på podiet i dag. 
 

 
 
Bildene lenger nede viser at i den nye kirken var det god plass på podiet når felleskorene stilte opp. Likevel kan vi 
se på bildet til venstre, fra menighetens hundreårsjubileum i 1977, at plattformgulvet måtte utvides mot salen 
med provisoriske innretninger for å gi plass til orkesteret. Det andre bildet er fra innvielseskonserten da det nye 
orgelet skulle innvies i 1982. 
 

  
 

Det er ikke uvanlig at nye bygg lider av «barnesykdommer». Det var også tilfelle med den nye kirken. Jeg ble valgt 
inn i Diakonrådet kort etter at kirken sto ferdig. Diakonene i Frikirken har bl. a. mandat til å forvalte 
kirkebyggene, så det var vi som måtte ordne opp i problemene. Som bygningskyndig kunne jeg bidra med mange 
løsninger på problemene som oppsto. 
 
Et av de første problemene som krevde løsning var oppvarmingen av kirkesalen. Varmluft ble blåst inn fra 
ventilene i taket. Men salen har stor høyde, så varmen samlet seg øverst i rommet. Det kunne være svært varmt 
på galleriet mens det var heller kjølig nede ved kirkebenkene. Vi fikk derfor installert en vifte under podiegolvet 
og ventiler i trinnforkantene på podiet for å suge varmen lenger ned. I dag foregår oppvarmingen av kirkesalen 
ved hjelp av radiatorer. Det var også til dels betydelige lekkasjer. En av dem var fra tårnvinduene. Utenpå disse 
fikk vi laget ekstra tak og vegg av gjennomsiktige glassfiberarmerte bølgeplater. Dette fikk bukt med problemet. I 
langvarige slagregnsperioder trengte vannet gjennom yttervangene i veggene. Vi sprøytet alle ytterveggene med 
impregneringsmiddel, men det var til kortvarig hjelp. Nederst i ytterveggene var dreneringsanordningen som 
skulle drenere ut dette lekkasjevannet ikke av god nok utførelse. Derfor fant vannet veien ned i salen. Som 
botemiddel meislet vi bort murverket seksjonsvis rundt hele storsalen og fikk lagt inn nye beslag. Da forsvant 
lekkasjene. Ventilasjonssystemet var utstyrt med befuktningsanlegg. Det skulle være godt for orgelet. Men det 
var svært uheldig for takkonstruksjonen. Det manglet dampsperre mot loftet. Derfor ble det kraftig kondens 
under yttertaket. Takbordene var kliss våte, og ville snart begynne å råtne hvis ikke noe ble gjort. Vi prøvde å 
montere plastfolie på loftet, men det var mislykket da det var umulig å få tettet rundt de mange ventilgjennom- 
føringene til salen. Vi fikk montert en vifte midt på taket, for om mulig å få endret trykkforholdene på loftet. Men 
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det som fikk slutt på problemet, var nok at befuktningsanlegget sluttet å fungere. Det ble heldigvis aldri reparert. 
Da vi fikk nytt orgel ble det sagt at dette var bygget slik at det ikke var ømfintlig overfor fuktvariasjoner i luften. 
Mange andre ting kunne tas med her, men jeg vil bare nevne at da golvteppene var utslitt ble det lagt keramiske 
fliser i stedet, og i samme rennet ble plattformgolvet utvidet permanent mot salen. 

 
Da jeg begynte i Diakonrådet fikk jeg ansvaret for nøkkelsystemet i kirken. Vi bestemte at arbeidet i menigheten 
ikke skulle lide av komplisert adgang til bygget. Derfor var vi rause med tildelingen av nøkler til sentrale personer. 
Det var nok sikkert ute over 200 nøkler. Jeg preget inn løpenummer i alle nøklene og etablerte en 
nøkkelprotokoll der hver nøkkel hadde sin egen side, hvor alle som disponerte nøkkelen ble ført inn med navn og 
adresse etter hvert som nøkkelen skiftet eier. I dag er det kontoret som administrerer nøklene. En dag fikk jeg 
telefon fra politiet. Det var kommet inn et nøkkelknippe til hittegodskontoret. På en av nøklene kunne de se at 
den tilhørte et nøkkelsystem. De konstaterte at nøkkelen var av fabrikatet TrioWing, og av systemnummeret på 
nøkkelen kunne fabrikken bekrefte overfor politiet at den tilhørte nøkkelsystemet til Kristiansand Frikirke. På 
fabrikken var mitt navn og adresse registrert som ansvarlig rekvirent av nøkler. Derfor kom telefonen fra politiet 
til meg, og av løpenummeret på nøkkelen kunne jeg fastslå hvem som eide nøkkelknippet. Vedkommende ble 
glad da han fikk knippet sitt tilbake. 

 
Det var i sannhet store forandringer fra den tiden nøkkelen til bakdøren i den gamle kirken hang på en spiker 
under taket i vedskjulet til gamle vaktmester Mosby, inne i den felles bakgården til kirken og vaktmesterboligen. 
Døra til vedskjulet var aldri låst, så de som hadde ærend i kirken kunne selv låse seg inn til alle døgnets tider. 
Vaktmesterboligen var den gang nærmeste eiendom vest for kirken og hadde i tidligere tider også fungert som 
forstanderbolig. 

 
Les mer på agderkultur.no. Klikk på «kirker» og klikk videre på «Kristiansand Frikirke». 


