
Trondheim 31. januar 2019 

Til klima- og miljødepartementet 

Innspill til den nye kulturminnemeldingen som etter planen skal legges frem våren 2020 

Avsender: 

Dag Bertelsen (delvis pensjonert transportforsker, amatørhistoriker og forfatter) 

Almevegen 34, 7059 Jakobsli 

Epost: dag.bertelsen@ntebb.no eller dag.bertelsen@sintef.no  

Tlf.: 982 45 165 

 

Ved våre universiteter, forskningsinstitusjoner, museer og arkiver finnes det hyllemeter på hylle-

meter og gigabyte på gigabyte med materiale om vår forhistorie og våre kulturminner. Alt dette 

materialet er på sett og vis innspill til den stortingsmeldingen om kulturminnepolitikken som nå skal 

utarbeides. Enten vi ferdes på fjellet, i dalen, i skogen, langs kysten eller i byen, er vi hele tiden 

omgitt av kulturminner, løse gjenstander eller byggverk, synlige eller usynlige, eldgamle eller av 

nyere dato. Hele tiden tramper vi på usynlige kulturminner skjult under torv eller asfalt. Noen av 

dagens byggverk og objekter er morgendagens kulturminner. Slik går verden sin gang. En kjent filosof 

har sagt: 

"Den som ikke kjenner fortiden, kan ikke forstå nåtiden og er uskikket til å forme fremtiden."  

Kulturminnemeldingen er ett av politikernes mange bidrag til utformingen av vår fremtid. Det er 

viktig at de som skal arbeide med denne meldingen, har solide kunnskaper om vår felles fortid. De få 

og kortfattede innspillene de nå mottar, er kun krusninger på kunnskapsoverflaten. 

Mitt innspill gjelder lokaliteter for kultutøvelse i tidsperioden fra kristendommen fikk innpass og frem 

til reformasjonen i 1536. Det komplette innspillet er samlet i en bok på 430 innholdsrike A4-sider, 

tilsvarende 3,5 hyllecentimeter. Boken ble utgitt på eget forlag i 2016 og har tittelen Kirker i 

glemselens slør – søkelys på det norske kirkelandskapet i middelalderen.  
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Denne boken er et viktig supplement til de kildene som allerede finnes i arkivene, den bør faktisk 

være obligatorisk lesning både for dem som nå skal utforme kulturminnepolitikken og for alle andre 

som steller med de automatisk fredete kulturminnene fra middelalderen. Foreløpig er det bare noen 

hundre personer og institusjoner som har anskaffet boken. Tilbakemeldingene tyder på at boken er 

godt mottatt, og at den fortjener en større leserskare. Romerike historielag som har kjøpt fire 

eksemplarer av boken. Dette historielaget er foreløpig det eneste som har gitt innspill til arbeidet 

med meldingen.  

Boken gir en komplett oversikt over alle de dokumenterte middelalderkirkene innenfor dagens 

norske landegrenser. En dokumentert middelalderkirke skal være omtalt i bevarte, skriftlige kilder fra 

middelalderen, alternativt kan den være identifisert gjennom bevarte bygningsrester eller spor i 

bakken. Omkring 1200 kirker oppfyller disse kriteriene. 150 steinkirker og knapt 25 stavkirker er 

bevart på sin opprinnelige plass, fire stavkirker og to laftede kirker er bevart på nytt sted. Skriftlige 

kilder er nærmest fraværende før år 1300, kildegrunnlaget videre frem mot reformasjonen er også 

sparsomt. En stor andel av de dokumenterte middelalderkirkene er ikke fanget opp av skriftlige kilder 

før ut på 1500-tallet.  

Det er stor variasjon i kirketettheten i ulike områder. På Hedemarken er det særlig tett mellom de 

dokumenterte middelalderkirkene, i mange av de områdene som ble liggende øde etter svarte-

dauden, glimrer de med sitt fravær. På Island er det, i alle fall i enkelte områder, dokumentert 

tidlige kirker med gravplass nærmest på hver eneste gård. Alt dette gjør at vi må være forberedt på 

det har eksistert atskillig flere kirker i Norge enn dem som hittil er dokumentert. 

Bokverket Østfolds historie kom ut i 2003. Her skriver forfatterne følgende (Bind 1, side 494):  

"Vi kjenner antagelig langt fra alle middelalderkirkene i Østfold. Tallet på kirker snarer sank enn 

steg utover i middelalderen fordi mange privatkirker fra tidlig kristen tid trolig ble nedlagt." 

Dette er det eneste eksempelet jeg har støtt på der forfattere av historiebøker uttrykker seg slik om 

utviklingen av kirkenettet i tidlig middelalder. Grunnlaget for den oppfatningen disse forfatterne har 

gitt uttrykk for, er grundig behandlet i min bok. 

Over hele landet finnes det indikasjoner på udokumenterte kirker i form av tradisjoner, sagn eller 

stedsnavn. En masteroppgave ved UiO fra 2004 behandler 60 indikasjoner på udokumenterte kirker i 

Østfold. En del slike lokaliteter har etter hvert fått plass i Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden. Selv har jeg gjennomgått en stor mengde lokalhistorisk litteratur, det har resultert i en 

kort omtale av 2-3 000 kirkeindikasjoner på www.lokalhistoriewiki.no, et nettsted som administreres 

av Norsk lokalhistorisk institutt. De færreste av disse indikasjonene er omtalt i Askeladden i dag.  

I 2015-16 fikk Riksantikvaren foretatt en kildegjennomgang for alle de dokumenterte middelalder-

kirkene. Denne informasjonen er nå på plass i Askeladden, det er et stort fremskritt for disse 

kulturminnene. Forleden oppdaget jeg at en av kirkene høyst sannsynlig er feilplassert på kartet i 

Askeladden. Kontakt med Riksantikvaren avklarte at de to som sto for kildegjennomgangen, ikke 

lenger var yrkesaktive. Dermed var det ingen som kunne behandle min henvendelse. Jeg savner en 

en bedre plan for forvaltning og ajourhold av informasjonen i Askeladden, i alle fall for de vernede og 

fredete kulturminnene, herunder alle dokumenterte kirkesteder og sagnkirkesteder fra middel-

alderen. Jeg støtter ellers mange av de synspunktene på Askeladden som SWECO AS har gitt uttrykk 

for i sitt innspill til kulturminnemeldingen. 

http://www.lokalhistoriewiki.no/


Blant de kirker og kristne gravplasser som nå er påvist arkeologisk, er det også noen som ikke er 

nevnt i bevarte skriftlige dokumenter fra middelalderen. For vel et år siden ble det under grave-

arbeider ved lokaliteten Kjerkestøkket på Habberstadvollen i Eidsvoll oppdaget spor i jorden som 

skulle vise seg å være en kirkegård fra middelalderen. Denne lokaliteten var heldigvis registrert i 

Askeladden slik at Fylkeskommunens kulturminneansvarlige var på vakt og kunne stoppe grave-

arbeidene. Det er flere lignende eksempler på at det er avdekket rester etter udokumenterte 

kirkesteder fra middelalderen. Dette burde ikke overraske noen, men det er dessverre en utbredt 

misforståelse at det norske kirkelandskapet i middelalderen i det store og hele er ferdig utforsket.  

Nylig snublet jeg over denne artikkelen i Haugesunds avis fra 2011. Der omtales sprengningen av 

lokaliteten Kjerkehaugen ved Raglamyr med denne overskriften: Kirkehaug sprengt til himmels. 

https://www.h-avis.no/nyheter/haugesund/karmoy/kirkehaug-ble-blast-til-himmels/s/2-2.921-

1.5871694  

Grunneieren forteller at haugens navn har sammenheng med at kirkegjengere på vei til Avaldsnes 

kirke herfra kunne se spiret på kirken for første gang. Jeg vet ikke hvilket belegg grunneieren har for 

sin navnetolkning, men både dette og lignende navn (Kirkebø, Kirkeåkeren, Kirkeflekken, Kirkevoll 

osv.) forekommer hyppig i umiddelbar nærhet til kjente kirkesteder. Derfor kan vi ikke se bort fra at 

navnet kan ha sammenheng med at det en gang i middelalderen faktisk sto en kirke i nærheten av 

Kjerkehaugen. Denne lokaliteten har ikke vært registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden. Den gamle Kjerkehaugen er nå en saga blott, man kan lure på hvilke undersøkelser og 

vurderinger som i sin tid ble gjort under arbeidet med reguleringsplanen og forut for sprengning og 

planering av industriområdet. Selv er jeg imidlertid mest opptatt av hvilke undersøkelser og 

vurderinger som vil bli gjort neste gang en "Kirkehaug" står i veien for et utbyggingsprosjekt. Denne 

historien er dessverre ikke unik, jeg tror faktisk manglende kunnskaper om middelalderhistorien er 

en av årsakene til at sagnkirker og "Kirkehauger" blir neglisjert når utbyggerne står og tripper.  

Vi må bare innse at vi mangler mye kunnskaper om de kirkene våre forferdre benyttet for kristen 

kultutøvelse i middelalderen. Det ligger høyst sannsynlig flere tusen automatisk fredete kulturminner 

under føttene våre og venter på å bli oppdaget. Med dagens ikke-destruktive undersøkelsesmetoder 

kan vi forholdsvis enkelt supplere våre kunnskaper på dette viktige feltet uten å gjøre fysiske inngrep 

i de aktuelle lokalitetene. Tradisjoner, sagn, lokale stedsnavn mm kan være våre veivisere til disse 

lokalitetene. Noe av nøkkelen vil ligger i å etablere et godt tverrfaglig samarbeid mellom historikere, 

arkeologer, stedsnavnseksperter, folkeminnegranskere, lokalhistorikere m. fl., noe som tydeligvis 

ikke er så enkelt. Jeg lar folkeminnegranskeren Rikard Berges hjertesukk fra 1935 avslutte mitt 

innspill til den nye kulturminnemeldingen: 

"Rundt om i Noregs land finst mange segnir um nedlagde kyrkjur og kyrkjusokn. Desse segnine er 

i det heile for lite paaagta; dei gøymer kulturminne av umistande verd. Men det er faae 

granskarar som hev vaaga seg på deim. Det er det at folkeminnegranskaren, historikaren og 

arkæologen lyt arbeide hond i hond her, og det fell so sjeldan." 

Det er kanskje på tide nå 80 år senere å få i stand det tverrfaglige samarbeidet Rikard Berge i sin tid 

etterlyste. 
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