
Fra gravhauger til kirker

Området rundt Veldre kirke har langt tilbake i tid vært et samlingssted for folk i Veldre. 
Et synlig bevis på dette er de mange gravhaugene og fornminnene som finnes i områ-
det. Etter innføring av kristendommen ble det reist kirker, og kirkegårdene erstattet 
gravhaugene. Den første kirken i Veldre var på Vinju. Deretter, og kanskje samtidig, fikk 
vi kirken på Flisaker. De første bygg var små og enkle, men likevel betydelige bygg sett 
i forhold til folketallet og de ressurser de hadde til rådighet den gang. Etter disse kir-
kene fikk vi gamle Veldre kirke som var stilren og vakkert utsmykket.  Kirken brant ned i 
1996, og i år 2000 sto nye Veldre kirke ferdig. Det ble vist et særdeles stort engasjement 
ved reisning av den nye kirken med stor egeninnsats og betydelige gaver. Det viser at 
kirken og det den står for, er dypt forankret hos bygdefolket i Veldre. 

Familiegravstedet til Tokstad på Veldre 
kirkegård. Teksten på gravsteinen er gjen-
gitt til venstre. Gravstedet ligger sørvest 
for og ikke så langt fra kirken.  Gravstøt-
ten ble satt opp i 1871, da far og sønn døde 
med 2 dagers mellomrom. Tokstad hadde 
8 gravplasser, for at folk uten familie som 
arbeidet og levde på garden, også kunne 
gravlegges der. Nå er antall gravplasser 
redusert til 4.

Kirkene en 
viktig del 

av vår 
kulturarv

262    Fra gravhauger til kirker

Ingeborg Togstad
født 31/10-1812
død  21/2-1892

Lars Togstad
senior

født 10/2 -1809  
død  4/1-1871

og søn 

Lars Togstad 
junior

født 10/2-1842    
død 6/1-1871

Salig er de døde
som dø i Herren

Forteller: Eivind Elstrand

Gravhauger til kirker



Jubileumsboka om Tokstad går 650 år tilbake i tid, det vil si til år 1358. Bare vel 300 år 
før denne tid ble kristendommen innført i Norge. Et synlig bevis på kristendommens 
innføring er kirkene som ble reist etter hvert. Den første store kirken i vårt område var 
Ringsaker kirke. Den var hovedkirke for Opplandene og ble bygget omkring 1130. 

Før kristendommen ble innført var gravskikkene av hedensk karakter, og de var 
knyttet til gravhaugene. Innholdet i disse forteller oss hvordan de begravde de døde 
den gang. Gravhaugene har også interesse fordi da nye Veldre kirke skulle gjenreises, 
begrenset gravhaugene rundt Veldre kirke hvor den nye kirken kunne plasseres.

I hedensk tid tilba de gamle nordmenn flere guder. Det var Odin som var krigs- og 
visdommens gud, og sønnen Tor som var gud for vær og vind. Frøy var fruktbarhetens 
gud. Etter døden trodde de på et liv i Valhall. Det var deres himmel. 

Ved innføring av kristendommen ble det forbudt med tilbeding av flere guder. De ble 
erstattet med Kristus og jomfru Maria. Det ble påbud om å helligholde søndagene og 
kirkelige høytidsdager. Blodhevn ble forbudt. Det samme gjaldt utsetting av uønskede 
barn. Flerkoneri var uønsket. – Dette var noe av Hellig Olavs kristenrett som sammen 
med angelsakseren bisp Grimkjell ble godkjent på Mostertinget i året 1024.

Gravhaugene kan spores tilbake til steinalderen, og gravskikkene skiftet karakter 
gjennom den påfølgende bronsealder, jernalder og i romertida.  Gravene ble betraktet 
som et bosted for de døde hvor de kunne forsvare seg og klare seg. Derfor måtte de ha 
med seg våpen, redskap, mat og klær og noen ganger også husdyr med seg i grava. 
Gravfunnene forteller oss derfor mye om hvordan folk forsvarte seg i kamp og hvilket 
levesett de hadde. I midten av bronsealderen ble likbrenning praktisert, og funnene av 
gjenstander i gravene ble færre. Ut i jernalderen opphørte likbrenningen, og gravfun-
nene ble igjen rikere.

Gravhaugene ved Veldre kirke stammer fra senere jernalder i tidsrommet 500-1000 
e. Kr.. Et våkent øye kan selv i dag se hvordan det er lagt steiner i sirkler på området ved 
gravhaugene. 

I området rundt Flisaker, By, Koss og Fagertun er det registrert hele 90 gravplas-
ser og fornminner. Det viser at området rundt Veldre kirke må ha vært et samlingssted 
for bygdas befolkning. 

Særlig interesse har den store gravhaugen eller kongehaugen på Flisaker. Den er 
hele 30 meter i diameter. Arkeologer og historikere har flere teorier for betydningen av 
denne gravhaugen. Mest sannsynlig er at første stavelse i ”Flisaker”  er avledet av ordet 
”Fylke” som kan ha flere betydninger, bl.a. konge, fyrste, landskap eller fylke. Det siste 
indikerer at det har vært et samlingssted  –  sannsynligvis et hov  –  hvor folk og høvdin-
ger var samlet for rådslagninger, beslutninger og domfellelser. 

Disse antagelser bekreftes av det faktum at områdene rundt Flisaker fungerte som 
et sogn med egen kirke i hele middelalderen. I 1414 ble det kalt for Fylkishaugs Kirk-
hus sokn. Senere fikk det navnet Veldre. Det utgjorde et eget tingområde med ting-
plass på Bye. Veldre omfatter også Løkendalen som i middelalderen ble kalt Forberg 
eller Faarsberg. Av garder i den delen av bygda nevnes: Ottersrud, Bjørke, Båberg, 
Tokstad, Simenstad og Skyberg. - Tokstad tilhører følgelig Veldre sogn og kirke, mens  
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områdene langer vest i Løkendalen tilhører Ringsaker. Simenstad tilhører Veldre sogn, 
men har gravsted ved Ringsaker kirke. Historisk sett har følgelig grensene for tilhørig-
het til kirkene variert noe.

Etter kristendommens innføring vokste kirkene fram. I dag har vi 11 kirker i Rings-
aker. Men i mellomalderen var det fl ere mindre kirker som senere er revet. I vårt nær-
område kan nevnes kirkene på Vinju, Flisaker, Gimse, Tom, Mellomberg, Rør, Steinberg, 
Am, Hersau, Gjølstad og Skredshol. En årsak til de mange kirker var nok de beskjedne 
framkomstmidler den gang, men også at enkelte større garder fant status i å ha sitt 
eget gudshus. 

Historikerne antar det kan ha vært et hov på Vinju i hedensk tid. Det lå på Vinju-Ekern. 
– Ordet ”Ekern” står for en  samlingsplass for hedensk gudsdyrkelse. Ved innføring av 
kristendommen ble hovet revet ned og erstattet med en kirke. 

At det var et samlingssted her bekreftes av at fl ere gamle veger eller ”veifar” møt-
tes ved Vinju-Ekern. Et veifar kommer fra Forsberg (Løkendalen) over Vinjusveen og går 
videre til Vinju. Det fortsetter videre over Asla forbi Dæhli og ned til Mjøsa ved Hovel-
stuen. Et annet veifar går fra Fangberg-vika over Kommerstad og til Vinju. 

Vinju tilhørte opprinnelig Ringsaker sogneprest embete. De bønder som drev Vinju, 
var følgelig bygselmenn helt til garden ble solgt til Andreas Olsen Busmundrud i år 
1900 ved et skjøte utstedt av den ”Den Kongelige Norske regjering”.

I anledning av at gamle Veldre kirke fylte 200 år i 1926, skrev Reinert Svendsen et 
skrift om Veldre kirke og de kirker som hadde vært forut for denne. Han befarte selv 
tomta der gamle Vinju kirke hadde stått, og han skriver:

Tradisjonen har alltid fastholdt at her har stått en kirke 
av tre, en laftkirke. Murlevninger påvises og synes å 

ligge i en utpreget korsform. Undertegnede har opmålt tom-
ten, uten dog å foreta utgravninger, og funnet at den antatte 
langskib er 21 m. langt og 8 m. bredt, tverrskibet 16 m. og 
6 m.. Tradisjon, således som den meddeltes av Christoffer 
Vinju, død 14/4 1887, og hvis forfedre bodde i 3 slektledd på 
gården, hevder at kirken har stått her. Det stadfestes også av 
øienvidner at det gamle i 1886 nedrevne Størhus til dels var 
oppført av materiale fra denne kirke. På de inntil 1 alen brede 
stokker såes malerier og utskjæringer, der fremstillet så vel 
manns- som kvinneskikkelser i gamle drakter, samt engler 
med vinger, hvorfor man antok at stokkene stammet fra den 
gamle kirke. Flere av disse stokker blev opphøvlet og benyttet 
til opførelse av nye huser, andre stokker av nevnte størrelse 
huggedes op til ved.

Kirken på Vinju

264    Fra gravhauger til kirker264    Fra gravhauger til kirker



Kirken nevnes første gang 1332. En peri-
ode kan den ha eksistert samtidig med kir-
ken på Vinju. 

I biskop Jens Nilssøns visitasberetnin-
ger til Veldre i 1591 skrives kirken med for-
men: ”Følckisagger Kircke”. Litt senere – i 
1616  - er benevnelsen endret til ”Følcki-
sagger Annex Kirche”.

Flisakerkirken var opprinnelig en fir-
kantet tømmerbygning med bly innfattede 
vinduer. Den hadde et klokketårn som var 
belagt med spon og tjærebredd. Den ble 
etter hvert for liten for menigheten. 

I 1629 ble det innredet et kor i kirken. 
Senere ble bygget til en ”vinge” mot nord. 
Men kirken ble periodevis dårlig vedlike-
holdt, og det meldte seg etter hvert et behov 
for en ny kirke. Dette ble mer aktuelt etter 
at kongen av Danmark Norge, Fredrik IV, i 
1723 solgte kirkene med gods til menighe-
tene i Ringsaker.

I 1726 ble den nye kirken i Veldre inn-
vigd, og en del inventar fra Flisakerkirken 
ble flyttet over til den nye kirken. – Men 
som kjent brant denne kirken ned i 1996, 
og det er naturlig å knytte disse direkte til 
Flisakerkirken, se bildene.

Etter at kirken ble nedlagt sto den i ca. 
40 år som et oppbevaringssted. I 1776 ble 
den solgt til nedriving til Arne Skarløgen på 
Skarløgen (Solstad i dag).  Der ble mate-
rialene brukt til oppførelse av en føderåds-
bygning. Reinert Svendsen beskriver at han 
har stått i et større rom i denne bygningen, 
hvor rosemalingen på tømmerveggene 
med bladornamenter i sort og hvitt minnet 
om veggdekorasjonene i Bolstadbygningen. 
Denne bygningen brant ned i 1904.
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Madonna fra Veldre. Skulpturen 
er fra 1200-tallet. Originalen er 
i Universitetets Oldsaksamling. 
Kopien, som er avbildet ovenfor, er 
plassert i nye Veldre kirke.

Kirken ved 
Flisaker

Altertavla fra 1694 laget til Flisa-
kerkirken  av Johannes Larsen 
Skraastad fra Vang. Flyttet over til 
den nye kirken i 1726. Gikk tapt i 
kirkebrannen i 1996.



Gamle Veldre kirke ble reist i 1725-26. Byggmester var Knut Bergoust, og arbeidet ble 
ledet av magister Povel Riis, som var sogneprest i Ringsaker. Han lånte ut 500 riksdaler 
til å dekke de første arbeidene. Kirken ble bygget av tømmer i korsform med klokketårn 
i krysset.

I året 1726 var det høytidelig innvielse av den nye kirken. Det siteres fra 
innvielsen: 

St. Michalesdag 29. september 1726 ringte og kimet alle Kirkeklokkene ”udi Ringsager 
Sogn”. En stor begivenhet forestod – Veldre kirke skulle høytidelig vigsles og biskop i 

Akershus, Bartholomæus Deichman, hadde tilsagt sitt komme. Man ventet i spenning på 
dette høye besøk. Biskop Deichman var kjent som en meget dyktig mann, og han sto høyt i 
gunst hos den danske kong Fredrik IV. Han hadde da også gjort en rask karriere.

Den nyutnevnte prost for Hedemarken og Østerdalen Prosti – Niels Dorph i Vang beskri-
ver punkt for punkt om innvielsen. Han skriver blant annet:

- 6 Præster var anbefaled at assistere Kirkevielsen, hvorfor de motte medtage sin 
  Messeskjorte, i hvilke de under vielsen ere iførte.

- Dagen, da Kirken ble indviet, ble der begynt at ringe og kime udi alle Sognets 
  Kirker da kokken var 8. Og de vedcontinuerede til kl. 11, da det ringedes 
  sammen.
Etter en lengre seremoni med bønn, Fadervår og kneling foran alteret skriver prosten:

- Deretter begynte Klokkerne at siunge den Psalme: ”I Jesu Navn skal 
  ald voor Gierning skje”. Da den var udsiungen gikk Biskopen, i ført Messe-
  skjorte og Bispekaaben op paa Prædigestolen og efter giorde Bøn oplæst  
  den for Forretningen valgte Text – Her er ikke  andet end Guds Huus, og 
  denne er Himmelens Port….

- Det var i Choret tilsatte 6 gode Mænd af Sognet for at avverge at ei nogen 
  opkom i Choret at hindre Præstene i den Tieneste dem tilkom at giøre.

Etter den høytidelige innvielsen av Veldre kirke strømmet kirkefolket ut i septem-
berdagen, oppglødde og begeistret over sin nye kirke og over den store opplevelse det 
hadde vært å se og høre Akershus’ biskop. Det var et minne å ta fram mange, mange 
ganger senere – et minne av verdi å glede seg over.

Merk setningen om at: ”Det var i Choret tilsatte 6 gode Mænd ------- for at hindre 
Præstene i den Tieneste dem tilkom at gjøre”.  Den viser at folks opptreden i kirken var 
helt annerledes enn i dag. En generell beskrivelse av kirkelivet i middelalderen var at de 
frammøtte ikke satt stille på plassene sine, for gudstjenesten kunne vare i fl ere timer. 
Av og til kunne det være et fargerikt og urolig folkeliv. Kirkedøra gikk stadig opp og igjen, 
noen trettet om sitteplasser, en og annen tok en dram av lommelerka, ungdommen 
pratet og trette folk snorket. Prestens medhjelpere var da også til stede for å hjelpe til 
med å holde orden og disiplin. Kirken og kirkebakken var den gang den viktigste sosiale 
arena for folk i bygda. Kirkestedet hadde samme funksjon som avviser, radio og fjern-
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syn i dag. Til tider var det plikt å møte i kirken hver prekensøndag, og presten holdt kon-
troll. Ved fravær kunne det kreves inn bøter. Alle måtte gå til alters en gang i året.

Ved innvielsen fikk Veldre kirke navnet ”Weldre Kirche”. Den var helt fra starten av 
en annekskirke under Ringsaker. Først fra 1. januar 1925 ble Ringsaker delt i tre sokne-
kall: Ringsaker Brøttum og Veldre. Det betyr at i 200 år var det soknepresten i Ringsa-
ker som var ansvarlig for de geistlige handlinger i Veldre kirke.

Veldre kirke gjennomgikk store forandringer i sin 270 år gamle historie. 
I 1852 ble oppført to gallerier og kirken fikk 350 sitteplasser (ut fra nåtidas krav). 

Samme år ble kirkegården utvidet til det tredobbelte, og det ble laget steinmur pålagt 
bordtak rundt hele kirkegården, slik vi ser det i dag. 

I middelalderen var det mest fornemt å bli gravlagt i kirkens nærhet, og noen gan-
ger under kirken. Det fineste sted for graver var nær koret (”nærmest Gud”). De dår-
ligste plasser var lengre unna kirken og mot nord. Da Veldre kirke ble satt opp i 1726, 
fikk familien på Opsal gravsted i en likkjeller som ble plassert under søndre ving straks 
innenfor døra. Den siste kisten ble satt inn i 1756. Ordningen ble forbudt i 1805. Likkjel-
leren ble fjernet i 1887, og da sto det 7 kister der. 

En del kjente garder/familier i Veldre har gravstedet sitt nær kirken mot syd, bl.a. 
Opsal, Glestad, Skarløgen, Koss, Bye og Flisaker. Men for øvrig ser det ut som grav-
stedene er fordelt uten noe bestemt mønster for nærhet til kirken. Dette kan henge 
sammen med at vi etter hvert kommer nærmere vår tid, hvor de gamle sedvaner ble 
forlatt.

I 1867 fikk kirken spir, og taket ble tekket med skifer. I 1887 ble de gamle kirkesto-
lene med dører, lås og gardsnavn fjernet og erstattet med åpne benker. Vi vet lite om 
hvordan dørene med lås og navn så ut i praksis. Reinert Svendsen sier at det ikke var 
lukkede stoler i Veldre kirke. Det var et unntak, og det var Opsal familien som i 1790 
mot betaling fikk laget sin egen korstol ved siden av orgelet. Det var mest fornemt å ha  
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Gudstjenste i Veldre kirke i 1925. 
Maleri av Johan Nordhagen. En 
kopi av bildet henger i nye Veldre 
kirke.
Prekestolen kom på plass i 1738 og 
er laget av Lars Pedersen Pinnerud 
fra Furnes.  Altertavlen ble satt opp 
i 1790 og er skåret ut av brøtningen 
AndersOlsen, og malt og forgylt av 
lensmann Ole Nilsen. 
Originalen til bildet henger på teo-
logisk fakultet i Oslo. En kjenner 
navnet til 32 av de 33 som er til 
stede i kirken. 
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Veldre kirke. Tresnitt av Odd Haa-
kensveen. 1996.



benker/sitteplasser langt framme i kirken. Dermed oppsto det konkurranse om plas-
sene, og sosiale skiller i befolkningen gjorde seg gjeldende ved plassering av folk i 
kirken. 

I 1925 strålte kirken for første gang i elektrisk belysning. Det var ved festgudstje-
nesten nyttårsaften dette år.

I 1950-51 ble det foretatt en omfattende restaurering av kirken. Bærekonstruk-
sjoner ble styrket og golv, tak, vegger, dører og vinduer ble forbedret. Fire søyler, som 
tidligere var satt opp inne i kirken for å bære tårnet ble tatt bort. Det gamle korskillet, 
som var tatt ned i 1852, ble gjeninnsatt.  Dette var en betingelse for at Riksantikvaria-
tet skulle gi støtte til restaurering av kirken. Det ble foretatt omfattende oppussings- 
og malerarbeider. Svært dyktige fagfolk på kirkearkitektur og fargeforståelse deltok i 
restaureringen. Det var arkitekt Bjarne Hvosleff og restaureringskonsulent Finn Kraft 
ved Riksantikvariatet.

Resultatet ble at Veldre kirke framsto som en av de mest stilrene og vakreste tre-
kirkene i fylket. 

Veldre kirke brant ned 28. september 1996. Det var en sorgens dag, og det gjorde 
et dypt inntrykk på folk i bygda. Brannårsaken var høyst sannsynlig en feil ved det elek-
triske anlegget.

Hva husker vi best fra gamle Veldre kirke? - Vi husker kirkens høye tårn og kir-
kens majestetiske beliggenhet, og ikke minst mange av de fine kunstverk inne 
i kirken som gikk tapt. Disse kan i dag bare sees på fotografier, eller betrak-
tes ut fra verdifulle malerier og raderinger laget av bl.a. Johan Nordhagen. 
 
 
Etter sjokket av brannen av gamle Veldre kirke reiste det seg mange spørsmål. – Hvor 
skulle den nye kirken plasseres? Hvilken form skulle den ha? Hadde en tilstrekkelig med 
midler til å sette opp ny kirke? Hvem skulle en velge som arkitekter og entreprenører? 

Et stort apparat med flere komiteer og mange fagfolk på et bredt felt ble koblet inn 
for å bistå med gjenreisning av kirken. 

Helt fra starten av var det ønskelig med en visjon eller et gjennomgangstema for den 
nye kirken. Pilegrimsmotivet ble valgt: 

”Vi tenker oss pilegrimsmotivet som det overordnede tema. Temaet knytter oss tilbake 
til historien og er uttrykk for tanker som nettopp i vår tid er blitt levendegjort igjen. Pile-
grimsvandringen er en søken etter kilden og er et sentralt motiv i kristen tro. Vi søker til 
kilden for å få kraft og styrke til å leve i hverdagen. Vandringen til kilden skal gi krefter og 
håp til nye dager. Vi tror vandrings- og pilegrimsmotivet ligger under mye av vår opplevelse 
av det hellige rom. Når vi går inn i kirkerommet, trer vi ut av det dagligdagse, ut av larmen 
og kjaset, og inn i det livsrom der veien fører mot det livgivende, vakre, høytidelige og for-
nyende. Rent konkret tenker vi oss at denne hovedsymbolikk kan gjenfinnes både i byggets 
arkitektur og i anlegget omkring.”

269 

Nye Veldre kirke

Visjoner om det 
framtidige kirkebygg



Det var helt nødvendig å plassere kirken på et nytt sted.  Den gamle tomta ble for liten. 
For å få plass til menighetssal, moderne garderober, kontor for prest, organist, kirke-
tjener, m.m. måtte en i tilfellet ha bygget kirken i to etasjer. Dette ville gjøre det vanske-
lig for eldre og funksjonshemmede å bevege seg rundt i kirken. En annen løsning hadde 
vært å utvide tomta, men da ville en ha kommet i konflikt med nærliggende gravsteder, 
og dette ville neppe ha blitt akseptert av de berørte. 

Men hvor skulle kirken plasseres?
Arealet vest for den eksisterende kirkegården hadde vært et naturlig sted. Men 

her ligger en gammel gravhaug som er fredet. Selv et nytt kirkebygg var det forbud 
mot å plasser her. Et areal nordvest for kirkegården – og nord for gravhaugen var lenge 
et aktuelt alternativ. Det ble arbeidet mye med denne plasseringen. – Det ble foretatt 
arkeologiske utgravinger for å sikre eventuelle funn. Det ble ikke funnet noe av stor 
verdi, og det ble klarert for bygging av kirke. 

Så skjedde det lykkelige at familien Aarskog tillot å plassere den nye kirken på 
klokkergarden mot at de ble skaffet et nytt hus å bo i. Og slik ble det  -  noe Veldringene 
må være svært glad for i ettertid. Kirken fikk en unik beliggenhet. Men det hadde vært 
en lang og omstendelig prosess å finne fram til den nye tomta. 

En trend ved bygging av nye kirker i siste halvdel av 1900 hadde vært å lage arbeids-
kirker. Kirkekomiteen besøkte mange typiske arbeidskirker både i Norge og Sverige. 
Eksteriørmessig viser de seg ofte som moderate kirkebygg. I tillegg til kirkelige hand-
linger med gudstjenester, dåp, konfirmasjoner og begravelser, er disse kirkene bereg-
net for forenings- og seminarvirksomhet av både kirkelig og kulturell art. Kirkerom og 
menighetssal er ofte koblet mer og mindre sammen.  

For Veldre kirke valgte en å bygge en kirke i mer tradisjonell stil med et relativt høyt 
tårn, og en menighetssal som er klart atskilt fra kirkerommet.

En valgte å bygge kirken i tre. Mange hadde motforestillinger til dette på grunn av 
brannfaren som en hadde opplevd da den gamle kirken brant ned. Men moderne tiltak 
for forebygging av brann kombinert med effektiv brannvarsling, vil gi en helt annen sik-
kerhet mot brann sammenlignet med det som var situasjonen i gamle Veldre kirke.

Det var dessuten billigere å bygge en trekirke. Arkitektene vurderte en trekirke 
som naturlig i et skogsdistrikt som Hedmark. Et viktig moment var at vi innen kommu-
nen hadde en produsent av limtrekonstruksjoner (Moelv). Dette skulle vise seg å være 
en stor bygningsteknisk fordel. 

Det ble framholdt at en kirke i mur ville gi bedre akustikk for musikk. Men ved valg 
av spesielle arkitektoniske løsninger og materiale på golv og i vegger, ville en trekirke 
langt på vei gi det samme resultat, se bilde.
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Plassering av kirken

Arbeidskirke eller 
tradisjonell kirke?

Kirke i tre eller mur?

Interiør fra nye Veldre 
kirke. Den store tak-
høyden gir kirken 
et stort volum som 
er gunstig for god 
musikalsk akustikk. 
De keramiske fliser 
på golvet og de harde 
plater som er satt 
inn bak trepanelen i 
veggene bidrar til det 
samme. Begge de 
nevnte forhold gjør at 
Veldre kirke framstår 
som en utmerket 
konsertkirke.



Planarbeidet forut for start av byggearbeidet tok litt over 1½ år. Byggingen av kirken 
startet i november 1998 og byggetida var beregnet til 11 måneder. En håpet at kirken 
kunne innvies ved årsskiftet 1999 / 2000, men praktiske årsaker gjorde at innvielsen 
først fant sted 19. mars i år 2000. 

Kirkebygget kostet 22 millioner kroner. Det ble gitt ca. 2 millioner i gaver til kirken. 
Resten ble fi nansiert av utbetalte forsikringspenger.

Kikrebygget har et areal på 780 m2. Til sammenligning var gamle Veldre kirke på 
345 m2. Tårnet har en høyde på 30 meter. Kirken har fått et orgel av høy kvalitet og med 
et vakkert frontpanel. Orgelet er laget av Ryde og Berg i Fredrikstad. 

To dyktige arkitekter ble valgt til å utforme og tegne kirken. Det var Ulf Zettersten fra 
Carlstedt Arkitekter i Nykøping, Sverige og Roar Jacobsen fra arkitektfi rmaet Jacobsen 
og Reiten i Gjøvik. De utfylte hverandre på en utmerket måte i valg av arkitektoniske 
løsninger og ved praktisk gjennomføring.

Arkitekt Ulf Zettersten var sterkt opptatt av norske stavkirker. I og med at det ble 
trekirke, ser vi at Veldre kirke har fått en snev av stavkirkearkitektur i seg, blant annet 
fagverket i taket. Vi lar arkitektene selv få uttrykke de tanker de har om den nye kirkens 
arkitektur og form:

Den nye kirken kjennes velkommen, er enkel og funksjonell, har atmosfære som 
understreker det åndelige og utgjør et vakkert landemerke i Veldre. Den nye kir-

ken har fått en utforming som forbinder den til gamle Veldre kirke og til gammel kirke-
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Nye Veldre kirke i august 1999 
mens kobberfargen på tårnet var 
den opprinnelige.

Tårnet ble heist på plass av en stor 
heisekran 9. juli 1999.  Det var en 
begivenhetsrik  dag som samlet en 
mengde folk. De hørte de nye kir-
keklokkene ringe for første gang. 
Den største klokken veier 345 kg 
(tonehøyde H1) og den mindre klok-
ken  200 kg (tonehøyde D2). Den 
store klokken har samme klang 
som klokken i gamle Veldre kirke. 
Klokkene er laget av Olsen Nauens 
klokkestøperi i Tønsberg .

Planarbeid og bygging

Arkitektene bak bygget



byggetradisjon. Arkitekturen er imidlertid preget av nåtidens stilarter og ikke fortiden som 
barokk og lignende. 

Som arkitekter ser vi på byggets symbolikk og med utgangspunkt fra bygningsteknik-
ken. I materialvalg, konstruksjon og detaljutforming har vi søkt å gi bygget en verdig enkel-
het og et uttrykk for troverdighet. Få, ekte og enkle materialer og enhetlighet i farge og 
form. Med tre og limfagverk har bygget fått et eget konstruktivt uttrykk. Flisgolv (keramiske 
fl iser) og tegltak må sees som uttrykk for enkelhet. Kopperplater på tårnet og i øvrige pla-
tearbeider bekrefter at kirken kommer til å bestå i lange tider.

I koret har et parti av den gamle kirkens murverk igjen oppbygget. Den nye kirken byg-
ger på den gamles grunn.

Altertavla er laget av kunstneren Gunnar Torvund fra Telemark. Han skriver om tavla: 

Det er viktig at altertavla/utsmykningen tek opp i seg uttrykket i arkitekturen, i dette 
tilfellet også den gamle kyrkja. Difor har eg valgt å lage ei ”tradisjonell”  altertavle, 

men ved å bruke nye materialer syne at den er laga i år 2000. Ved å løyse den opp i element/ 
forteljingar kan ein formidle ein raushet. Samtidig vert altertavla gjennomstrøymt av byl-
gjer, som gir den et løft, som igjen krev ein motsats.  - Her som vinger/armar som tek i mot 
tilskuaren.

Mange prester og enkeltpersoner knyttet til Veldre kirke har gjort en stor innsats for 
menigheten gjennom tidene. Pastor Reinert Svendsen har beskrevet en del av disse 
personene. Men en person som rager særlig høyt er pastor Reinert Svendsen selv. His-
torien om kirkene i Veldre kan ikke skrives uten å nevne hans navn spesielt.

Reinert Svensen la for dagen et enestående framsyn i det å forstå og hjelpe de 
svake i samfunnet. Han hadde klare mål for sine oppgaver og viste et pågangsmot og 
evne til praktisk gjennomføring av sine oppgaver som var i særklasse. 

Han startet den første sykepleierforening i bygda, eller det som ble kalt ”Diakonisse-
foreningen”. Formålet med foreningen var å samle penger til å lønne en menighetssøs-
ter. Han sørget for at unge jenter fra Veldre reiste inn til ”Menighetssøsterhjemmet” i 
Oslo for opplæring. Etter endt utdannelse gjorde de tjeneste i menigheten i Veldre.

I 1904 tok han initiativet til å starte Veldre Paramentforening. Ordet paramenter 
betyr kirketekstiler. Foreningen har som formål å arbeide for kirkens utsmykking. 

I 1915 tok Reinert Svendsen initiativet til start av Veldre Aldershjem. Den nødven-
dige kapital til bygging og til daglig drift ble skaffet til veie som frivillige gaver. I 1959 tok 
kommunen over driften av hjemmet.

272    Fra gravhauger til kirker

Altertavla

Pastor 
Reinert Svendsen 

– en ruvende 
skikkelse 

i det kirkelige 
arbeid.
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Etter første verdenskrig ble det startet mange barnehjem rundt om i landet. I 1916 
gikk Reinert Svendsen i gang med å samle inn penger til dette formål i Veldre. I 1918 var 
Veldre Barnhjem en realitet. De kjøpte eiendommen Jønsrudhagen i Løykjedalen til for-
målet.  Etter Svendsens ønske skulle barnehjemmet ta i mot både jenter og gutter.  Det 
var ikke vanlig på den tida, da det var egne barnehjem for gutter og jenter. Hjemmet ble 
drevet i privat regi fram til 1967, da Hedmark fylke overtok stedet. Det endret da status 
og fi kk navnet ”Hagen behandlingshjem”.

Pastor Reinert Svendsen var en drivende kraft for den kristelige og sosiale virk-
somhet i bygda. Han var med på å skaffe lokaler til det kristelige arbeid, og han støttet 
opp om misjonsvirksomheten på fl ere områder. 

Hans store handlekraft fi kk også utslag på andre felt. Han var med i både herreds-
styret og formannskapet i Ringsaker i fl ere perioder. Han var svært interessert i historie 
og bidro til start av Veldre Historielag i 1931. Han var også engasjert i historiearbeid på 
fylkesplanet.

Han har bidratt sterkt til verdifull nedskriving av historien om kirkene i Veldre, og 
som dette bidraget til ”Tokstadboka” i stor grad er basert på.

For sin store innsats for kirken og samfunnet i Veldre og utover i Ringsaker og Hed-
mark, ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden, i det året han avsluttet 
sitt virke i 1925. Han bosatte seg deretter i Torgerstuen som er en fradelt eiendom fra 
prestegården.

Reinert Svendsen virket som 3. prest i Veldre og Ringsaker i perioden 1881 -1925, 
dvs. i hele 43 år. Det året han sluttet ble Veldre et eget sogn. Han reiste mang en gang 
langs ”Præstvægen” mellom disse to kirker. Den store respekt som Reinert Svendsen 
nøt i bygda kommer fi nt til uttrykk hos Alf Prøysen i hans møte med presten langs 
”Præstvægen”:

Men den låg nå der Præstvegen og, og så vart det tel det at folk som itte hadde det tra-
blere enn dom kunne gå bakke opp og bakke ned, begynte å gå Præstvegen. Og det er 
klart at dom som overtok Præstvegen hadde et lynne som gikk opp og ned akkurat som 

vægen. Det var tater og kræmer, Loffer og slask, dom kvilte i vægveiten og sov under lurv-
grana, det drog et eventyr og ei vise etter Præstvægen hår eneste dag. Å ja, fullt så roman-
tisk behøver jeg fell itte å seia det. Grunnen tel at slike folk tydde tel Præsstvægen var fell 
at det låg bære husmæinnsplasser etter den vægen, de store garda med tre inngangsdører 
og bikkjer i løypestreng var langt unna. Her kjinte dom seg trygge, der var fell derfor dom 
brukte vægen våres. Det var tilslutt bære to ta de kondisjonerte som brukte vægen. Den 
eine var præsten Svendsen, som var præst i Veldre, og hæinnom hadde vi stor respekt for. 
Når vi hørde karjolen hass kom knirkende oppover Kusvebakken gikk vi æiller ut. Og var vi 
ute, så gikk vi innat tel hæin hadde kjørd forbi. Vi sto itte bak gardina engong, vi bære sto 
og sa itte et eneste ord før hæin hadde kjørd forbi og karjolknirken hadde vørti borte. Åffer 
vi gjorde det veit jeg itte, men jeg trur det var som ei slags form for ærbødighet imot den 
præsten som itte var for stor på det tel å bruke vægen våres.
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Byste av pastor Reinert Svendsen  
(1849-1941) på Veldre kirkegård.  
På sokkelen står det: ”Veldre, 
Ringsaker og Brøttum menigheter 
reiste ham dette minne.” Det var 
på hans 100 års dag 25. mai 1949. 



Veldringene måtte gi avkall på en stilfull og vakkert utsmykket kirke etter kirkebran-
nen i 1996. Men som erstatning har Veldre fått en ny kirke med mange kvaliteter som 
langt overgår den gamle kirken. Det gjelder varmekomfort, moderne garderober og 
ventilasjon. Bevegelseshemmede har lett adgang til kirken og kan lett forflytte seg 
innen denne. Den har moderne rom for arrangering av menighetsmøter, konfirmant-
undervisning og til samvær ved dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Kirken har 
et stilfullt kapell for båreandakter, mindre familiebegivenheter og for personlig fordyp-
ning. Kirken har praktisk innredede rom for prest, organist og kirketjener. Veldre har fått 
en utmerket konsertkirke.

Nye Veldre kirke gir betydelig større muligheter for kirkelige aktiviteter enn tid-
ligere. Kirken som institusjon er avgjort styrket. Men like viktig er det at kirken vil bli 
nyttet til en rekke kulturelle aktiviteter og til kirkekonserter. Det vil bidra til å berike det 
kulturelle liv i området.  Erfaringene fra senere år viser at disse mål er innfridd. 
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Branntomta
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Det ble en fin og spesiell julaftenstund på kirke-branntomta i Veldre da bygdas kirke 
ble minnet med fakler, prolog og julesanger. Om lag 200 hadde funnet vegen til brann-
tomta for å være med på den spesielle åpningen av årets julefeiring.

Den tragiske kirkebrannen 28. september i år sitter fortsatt dypt i bevisstheten hos 
veldringene, og menighetsrådet hadde valgt å åpne julefeiringen med en markering på 
branntomta i forkant av den tradisjonelle julaftengudstjenesten som i år ble holdt på 
Veldrom.

Sprø klang fra kirkegårdens klokketårn og fakler på de snødekte grunnmurene etter 
kirkebygget dannet en fin ramme rundt markeringen. Det samme gjorde ei veldrebygd i 
julestemning og det stille juleværet med noen få minusgrader og en rød vesthimmel.

Menighetsrådleder Kari Aa. Langmoen ønsket velkommen og leste prologen hun 
hadde skrevet for anledningen; ”Julaften ved ruiner”. I prologen understreket Lang-
moen hvordan kirken var bygd og blitt et samlingsmerke i bygda, hvordan man nå sto 
ribbet tilbake, men ved å tenne lys og synge ut julens glade budskap skapte tro og håp.

Etter prologen sang forsamlingen ”Deilig er jorden” - før alle med brennende fakler 
i hendene gikk i opptog fra branntomta til Veldrom. Det syngende fakkeltoget ble ledet 
av tre ryttere og hester med dombjeller, og med i toget var også flere hesteskysser.

På Veldrom ble det så tid til å ønske hverandre god jul over en julegløgg før den 
tradisjonelle julaftengudstjenesten. Det var tydelig veldringene satte stor pris på denne 
åpningen av årets julefeiring, og blant de frammøte ved branntomta var det mange unge 
og yngre. Veldringene må belage seg på å vente to-tre år før de kan feire julegudstje-
neste i ny kirke. Gjenreisningen av Veldre kirke er regnet med å være fullført innen 
årtusenskiftet.

Forteller: Bjørn Myrvang, Hamar Arbeiderblad
27. desember 1996
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