Rundkirken
i Tønsberg

Fotomontasje Morten Myklebust.

R u n d k i r k e n s Ve n n e r

har som formål å informere om
denne unike kulturskatten, og
arbeide for gjenreising
av rundkirken

Rundkirkens hellige forbilde

Rundkirken fra 1100-tallet er en kopi av verdens viktigste
kirke: Den hellige gravs kirke i Jerusalem. Rundkirken i
Tønsberg fungerte også som fyrste-, grav- og dåpskirke.
Den avspeiler både Jerusalem og St. Olavs grav i Trondheim. Symbolsk byr den på interessant middelaldertenkning. Den viser blant annet til korstog- og pilegrimsferdtanken.
Rundkirken er den eneste i landet, og hører til en europeisk
arkitekturtradisjon som knyttes til viktige åndelige og politiske strømninger. Det finnes et beskjedent antall rundkirker i Sverige og Danmark, og ellers i Europa fra denne tiden.
Rundkirken i Tønsberg var den største i Norden, og har
vært en viktig attraksjon. Kirken har hatt en stor kulturell
og åndelig betydning.
Vi ønsker å gjøre "verden" kjent med at vi har en av
Norges mest "spennende" kirkeruiner. Kanskje vi kan lære

av Hamar som reiste et glasshus over katedralruinene? Det har
medført at Hamar har fått et landemerke som har styrket byens
identitet.
Tønsberg har lite synlig igjen av sin middelalderhistorie,
desto større grunn til å ta vare på det lille som finnes.
La oss derfor gjenskape/synliggjøre denne unike rundkirken. Da får middelalderbyen Tønsberg sitt verdige monument, og en sentral historisk referanse kommer på plass.
Vi inviterer alle gode krefter til å gjøre noe aktivt for rundkirken – for byens historie – og for de som kommer etter oss.
Konkrete oppgaver:
1) Samle inn midler til å lage en bronsemodell som vil
bli plassert i ruinen.
2) Presentere visjonære arkitekturplaner for rundkirken.
3) Gjenreise rundkirken.

En drøm om
fremtiden

Steinar Høiback
i premonstratenserdrakt.
Foto: Cedrik Archer.

Fra statuttene:

"Rundkirkens venner er en ideell forening, åpen for alle.
Venneforeningen skal skape interesse for rundkirken og
temaer som arkitektur, religion, idéhistorie. Venneforeningen skal styrke Tønsbergs identitet. Venneforeningen
skal gjennom samarbeid med det øvrige kulturlivet, nringslivet og det offentlige bidra til å trekke nye gjester til
Tønsberg ved å styrke byens profil som reisemål."
Formann: Eivind Luthen Tlf 22 33 03 11 – 47 83 91 82
Sekretær: Steinar Høiback Tlf 92 40 51 39
Hjemmeside: www.rundkirken.no
Epost: pilegrim@pilegrim.no – steiback@online.no
Postadresse: St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg
Organisasjonsnummer: 998 032 229
Bankkontonummer: 1204.02.03190

Denne skissen av rundkirken slik den kan komme til å se ut,
er laget av billedkunstner Kjersti Aas Hansen.

Rundkirken i Tønsberg kan gjenreises med
moderne materialer. Det kan gjøres på en måte
som både ivaretar de historiske ruinene og
samtidig gir en visjonær opplevelse av arkitektur.
Deler av klosterbygningene som tilhørte
rundkirken er integrert i biblioteket.

(Frimerke)

Mottaker:

Tegning: Kjersti Aas Hansen

Rundkirkens Venner
St. Olavsgate 6,
3126 Tønsberg

Navn: ..................................................................................
Adresse: ...............................................................................
Fyll ut og send oss skjemaet og du blir registrert som medlem i
Rundkirkens Venner. Medlemskapet koster kr. 100 per år.
Ja, jeg ønsker å bli medlem i
Rundkirkens Venner (kryss av)
Medlemskap kr. 100 betales til bankgiro 1204.02.03190
Medlemskap for bedrifter er kr. 500,-.

Trykk: Cicero Grafisk AS

Postnr.: .............. Sted:.........................................................

