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R I K S A N T I K VA R E N S S TA V K I R K E P R O G R A M

Eidsborg Stavkirke

Flere av de 28 stavkirkene i

Eidsborg stavkirke ligger i Tokke kommune i Telemark. Første gang vi leser om stavkirken er i skriftlige kilder i 1354. Stavkirken er eldre enn dette, og dateres til 1250. Det
foretas i disse dager undersøkelser som skal tidfeste kirkens opprinnelse nøyaktig.
Kirken er spesiell da tak, stolper og vegger er helt sponkledde.
Arkeologiske undersøkelser viser at det kan ha vært en kirke på stedet før den nåværende kirken.
Eidsborg stavkirke har vært en enkel langkirke med rektangulært skip og, med et
smalere kor. Kirken har gjennom mange bygningsmessige endringer. Innvendige vegger
er dekorert i 1604 og 1640-tallet. og takrytteren kom på 1700-tallet. I 1825 ble skip og
svalegang forlenget mot øst, og i 1845 ble et koret som er av løftet tømmer, bygget.
Kirkens inventar er kommet til etter reformasjonen, mens krusifikset over koråpningen er bevart fra middelalderen.
Under restaureringsarbeidene som sto avsluttet i 1928 ble himlingen fjernet, det østre
partiet i skipet ble dekorert og mindre vinduer ble satt inn slik at svalgangene kunne ligge
uavbrutt langs hele langveggen.

Norge er i dårlig bygningsmessig stand. Eiere står overfor
store vedlikeholdsoppgaver som
også omfatter tjærebreing og
reparasjoner av spontak. Slike
oppgaver stiller spesielle krav
både til materialbruk og håndverksutførelse noe som gjør
arbeidene kostbare og vanskelig
for mange kirkeeiere å
gjennomføre uten statlige
tilskudd. Målsettingen med
Riksantikvarens stavkirkeprogram
er å sette i stand alle stavkirkene. Stavkirkeprogrammet

Spontekking
Kirketaket er tekket med spon fra 1970-tallet. Denne sponen sprekker, og meningen er
at de skal skiftes ut. Sponene produseres lokalt, og målet er å finne virke til sponene i
Telemark. Dette vil gi muligheter for å utvikle kunnskap om spontekking på tradisjonelt
vis i regionen.
Det er store bruddskader i hovedkonstruksjonen i taket, sperrebindene er knekt og
presses ned. Disse skadene er nå registrert og Riksantikvaren utreder hva som kan gjøres.
Her samarbeides det med statikere og tømrere. Det vurderes om det er nødvendig å bygge
en ny bærende konstruksjon, som legges over dagens takbord og avlaster sperrebindene.
I østgavlen på kirken ligger planker som er formet som spon, og dette er en svært
uvanlig detalj. Disse plankene er svært tæret og ødelagt, og det vurderes å beskytte dem,
kanskje ved å bygge dem inn med en beskyttende lag planker utenpå.
Andre arbeider
Det vil bli arbeidet med steintrappene utenfor kirken og sviller som ligger ustøtt i svalen
vil bli lagt bedre.
Brannsikringsanlegget skal oppdateres, og det vil bli montert et utvendig overrislingsanlegg i tillegg til den sikringen som finnes i dag.
Kirkegården har en middelalderdel og en nyere del.
Arbeidene ved Eidsborg stavkirke vil skje i et samarbeid mellom kommunen gjennom
kirkevergen og lokale håndverkere.
Kontakt
Stavkirkeprogrammet er igangsatt etter initiativ fra Riksantikvaren. Spørsmål kan rettes
til Ellen Devold tlf: 22 94 03 56 eller Lisbeth Dahl Lundgren tlf: 22 94 05 66

startet opp i 2001, og skal gå
over ti år.
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