Møte i Borre Historielag.
Årets første møte i Borre Historielag , 19. februar, var lagt til
Nykirke kirke. Sogneprest Magnus Hovland tok en tallrik
forsamling med på en spennende reise gjennom kirkens
historie.
Kirken var viet den hellige Niklas og var anneks under Borre
kirke. Det kan ikke med sikkerhet fastslås hvor gammel den
er, men 800-årsjubileet ble i hvert fall markert i 2000. Kirken
er bygget som en romansk langkirke i sten, men med vesttårn
i tre. Folk sto i kirken, lave paller var reservert for gamle og
syke. Om den opprinnelige innredningen vet vi lite, men med
reformasjonen på 1500- tallet kom det nye krav til innredning
med prekestol og benker, det siste til lettelse for menigheten,
for datidens predikener var lange og fremmøte i kirken ikke
en helt frivillig sak! Vinduer brakte nå lys inn i kirkerommet.
Fra en kilde tidlig på 1600-tallet vites at det ble oppbevart to
messehagler og messeskjorte, der var kommet til altertavle
med duker og jernbeslått kiste til oppbevaring av utstyr.
Med opprettelsen av Jarlsberg grevskap i 1683 kom kirken på grevens hender. Han lot foreta en tiltrengt
restaurering, rett nok på bygdefolkets bekostning(!), da folk måtte trå til med materialer og arbeidsinnsats.
I 1766 gikk så 25 sognemenn sammen om å kjøpe kirken som hundre år senere ble avhendet til
menigheten for 300 rdlr. En del av kjøpesummen ble skaffet til veie ved salg av 9 s.k. «kirkekyr». Ved en ny
restaurering gikk dessverre mye av utstyret tapt da man fant at det ikke tilfredsstilte tidens smak – etter
Hovlands mening en skandale som kunne ha vært avverget hvis riksantikvaren som institusjon den gang
hadde eksistert. Skipet i kirkerommet skriver seg fra et funn på Indre Havn og ble gitt som gave av
Kvinneforeningen. Krusifikset må sies å være særegent med innskriften INIK – hastverk eller uvitenhet?
En kan undres over hvorfor en så særpreget kirke ble reist nettopp her på Nykirke. Her er ingen god
forklaring, annet enn at den sannsynligvis ble bygget på en gammel helligdom.
En lydhør forsamling fulgte med interesse og flere oppfølgende spørsmål Hovlands foredrag som ble
honorert med blomster av leder, Eli Kari Høihilder.
Som en del av møtet orienterte Ole Jan Aasen om de nye turstikartene som snart går i trykken. Nykirke
kirke er lagt inn i kart 15, og denne turen går som en sykkeltur til alle kirkene i kommunen. Da vil det være
ønskelig om kirkene kunne være åpne en lørdag-søndag i sesongen.
Neste møte : Bakkenteigen 21. mars med omvisning i Forskningsparken og foredrag om kvinners
stemmerett (100 år).
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