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Kyrkjene i Etne
prestegjeld/kommune
Den nye trua
Me veit ikkje heilt sikkert når
den nye trua på Kvite-Krist
gjorde sitt inntog i Etne, men
mykje tyder på at det skjedde
før år 1000. Det innhogne
ornamentet og krossen på
kross-bautasteinen ved Gjerde
kyrkje er truleg det eldste
teiknet på at den nye trua fekk
innpass. Det kan ha vore
Erlends far (Erlend fall i slaget
ved Stiklestad i 1030) og hans
hus som let laga dette
minnesmerket som teikn på
overgangen til kristendomen
før år 1000. Krossen som no
står ved Grindheim-kyrkja, kan
ha kome ei tid etter dette. I alle
høve er Etne ei bygd der den
nye trua har fått inngang før
kristenretten på Moster i 1024.
I 1163 vart Magnus, son til
Kristin og Erling Skakke,
Krossbautastein ved Gjerde kyrkje. Truleg
det eldste teiknet på overgangen til kristen
vigsla til konge i Bergen.
tru i Etne.
Samstundes vart det bygt
kyrkje på Stødle. Dette
kyrkjebygget er no den eldste delen av Stødle-kyrkja. Men det har truleg
vore kyrkje på Gjerde , og kanskje på Grindheim, før dette. Når ei ætt gjekk
over til den nye trua, måtte dei ha eit hus til utøving av trua. Allereie i 1320
er Etne oppført med 3 sokn og tilsvarande mange prestar. Etter Svartedauden
(1347-50) var det berre ein prest for desse sokna, slik det har vore seinare.

Etne Prestegjeld
I 1984 vart Skånevik prestegjeld gjort til eit sokn i Etne prestegjeld. Også i
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Stødle kyrkje

Keltisk kross ved Grindheim kyrkje,
truleg frå før år 1000. Den øverste
delen er borte. det fins slike
krossar nordover langs kysten.
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Skånevik reknar ein med at det har vore
kyrkje fleire hundreår før reformasjonen,
truleg frå første halvdel av 1300-talet.
I dag har prestegjeldet fire kyrkjer og to
kapell: Stødle, Gjerde, Grindheim og
Skånevik kyrkje, og Fjæra og Frette
kapell. Det vert halde omlag 110 ordinære
gudstenester årleg. I tillegg kjem andre
gudstenester, gravferder og vigsler. Det
er to prestar i prestegjeldet, soknepresten
bur i Etne og kapellanen i Skånevik.
Verksemda i kyrkjene er prega av mange
frivillige medhjelparar.

Denne kyrkja vart oppført i 1165 av Erling Skakke etter at han hadde vore
på Jorsalferd. Ho var «høgendeskyrkje», dvs ei privatkyrkje på storgarden

Stødle kyrkje sett frå sør-aust. Steinkyrkja er frå 1160-talet, trekyrkja frå midt på
1600-talet, tårnet frå 1878.
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Studla der Orms-hallen var.
Ho har hatt namnet «Christ
Hovedkirke», og er i dag
hovudkyrkja i prestegjeldet.
Etter reformasjonen vart ho
utvida (ca 1650) . Den gamle
kyrkja utgjer no koret.
Kyrkjeskipet fekk ei storvøla
i 1698 etter ein storm som
herja i 1673. Kyrkja vart
pryda med bilete i barokk stil.
Den gamle lysekruna er frå
1704. Katekisme-altertavla
som no heng på nordveggen,
er truleg frå 1600. I
einevaldstida, frå 1660-1720,
åtte kongen alle kyrkjene.
Seinare kom dei på private
hender, til dess kommunane
kjøpte dei midt på 1800-talet. Katekismetavle frå reformasjonstida.
Slik var det også med denne
kyrkja. Hausten 1878 fekk kyrkja nytt tårn etter at dette hadde falle ned i ein
storm i 1722.
Kyrkjeklokkene er frå mellomalderen og er 1 meter i diameter. Det vert fortalt
at kongen ville ha klokkene til København for å støypa dei om til kanoner.
Men då dei skulle sigla forbi Røynesnes, bar vinden imot, og dei måtte gjera
vendereis. Klokkene skulle vera i Stødlekyrkja! Den gamle lysekruna frå
byrjinga av 1700-talet, er ei gåve frå oberstløytnant Lillienskiold i Fjeldberg.
Kyrkja vart restaurert i 1957/58 slik at dei vakre dekorasjonane frå 1700talet kom fram. På galleri-brøstninga er bilete av de fem dårlege og dei fem
kloke jomfruane. Katekismealtertavla frå 1636 heng no inne i koret. Krossen
med den sigrande Kristus er laga av kunstnaren T. Moseid, og glasmaleriet
med den lidande Kristus i austveggen er laga av B.Greve, og er datert 1958.
Kyrkja har eit pnevmatisk orgel frå 1962. «Stødle kyrkje er ein juvel mellom
kyrkjene i Bjørgvin», sa biskop Indrebø ved festgudstenesta etter nyvøla.

Stødle kyrkje
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Gjerde kyrkje
Krossbautasteinen som står ved sida av kyrkja, er det eldste teiknet på kristen
verksemd i dette området. Kyrkja på Gjerde er nemnt i eit testamente frå 1288.
Då hadde det sikkert vore kyrkje der lenge, truleg ei stavkyrkje, og i 1325
høyrer me om «Sigurd prest på Gjerde». Den fyrste kyrkja har truleg stått på
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Gjerde kyrkje

Klokkehaugen. I 1590 vart kyrkja ombygd
og truleg flytta dit ho er no. I 1674 bles kyrkja
ned, og gravferder måtte haldast under open
himmel. I 1676 vart det ført opp ny kyrkje.
Det var Lille-Sandviken kyrkje ved Bergen
som vart frakta til Etne og oppført på Gjerde.
Kyrkja var på private hender frå 1723 til midt
på 1800-talet. I 1890 vart kyrkjestolane
frigjevne. Det betyr at «de conditionerte»
ikkje lenger hadde særskilte plasser framme
og husmenn og andre sat bak eller på nordsida
i koret.. I 1921 fekk kyrkja det første
pipeorgelet med trøbelg. Tårnet vart bygd i
1930 med preste- og dåpssakristi.
Kyrkja vart restaurert i 1956. Ein tok bort
panelet og fekk fram dekormåleria på
veggene. I koret fann dei bilete av Moses og
Altertavle i Gjerde frå 1738.
Aron, Samuel og Paulus. Altertavla er måla Antependiet er frå 1716.
av Johan Wingård i 1738 med to felt. Øvst er
Kristus på krossen med Maria og Johannes og Jerusalem i bakgrunnen.
Hovudfeltet viser innstiftinga av nattverden. Vengene
har vore overmåla, men viser Jesu dåp og Isaks
omskjæring. Antependiet er frå 1716.
Preikestolen er frå «gamlekyrkja» og har
barokk preg med bilete av dei fire
evangelistane. Orgelet er eit mekanisk
Van Wulpen, bygt i Nederland 1978 og
oppført her i 1987.
Kyrkjeklokkene er svært gamle. Den
eine har innskrift med gotiske
majusklar: « På metallsvis, i det eg
lovar dei himmelske makters Gud,
lyfter eg mi røyst for at folk skal
gå til messe og til alt godt». Det
står også signatur: «Jakob gjorde
meg 1315. Erling prest let meg
gjera». Den andre klokka har 28
ulike felt som viser bibelske
hendingar.
Gjerde kyrkje sett frå
hovudvegen, frå vest.
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Kyrkja på Grindheim er nemnt første
gongen i 1326, og var bygt som stavkyrkje.
Klokketårnet var frittståande. Men det kan
ha vore kyrkehus her lenge før den tid. Den
sterke stormen i 1673 gjorde stor skade på
kyrkja. I 1728 vart gamlekyrkja riven, og
ei ny tømra kyrkje vart bygd. Det fins gamle
tretavler med vakre dekorasjonar frå den
gamle stavkyrkja. Kyrkja vart utvida på
slutten av 1800-talet.
Altertavla fekk kyrkja i 1915, og ho er
måla av Samuel Tveit frå Sauda og
framstiller krossfestinga. Den eine
kyrkjeklokka er frå 1628, men ho er no på
Historisk museum i Bergen og er erstatta
av ei ny. På den andre står innskrifta «Soli
Deo Gloria», Ære einast til Gud..

Grindheim kyrkje
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Grindheim kyrkje
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Den keltiske krossen med
runesteinen ved kyrkjeveggen.

Det vart funne to vokslys i
kyrkjegardsmuren etter krigen.
Dei er restaurert og ligg i eit
monter i kyrkja. Slike lys vart
nytta som «påskelys», og desse
er truleg fleire hundre år gamle.
I 1954/55 vart kyrkja restaurert,
med nytt sakristi, golv og
stolstader.
Ved kyrkjeveggen på nordsida
står ein høg runestein. På eine
breisida er det hogge inn ein
kross. Ved inngangen til kyrkja
står
den
namngjetne
Grindheims-krossen, som er ein
keltisk kross frå tidleg
kristningstid. Den har truleg først
stått i krossbakken og vore eit
samlingsmerke og eit merke for
omskiftet til ein ny gravskikk.
Altertavle i Grindheim kyrkje frå 1915.
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Frette kapell
Det har vore
bedehus på Frette
sidan 1910, men i
1959 bygde ein ut
bedehuset som då
også vart vigsla som
kapell. Altertavla er
eit krusifiks som
tidlegare stod i
Stødle. Frette kapell
høyrde til 1997 inn
under Grindheim
sokn. Kyrkjegarden
for dei som soknar
til Frette, ligg ved
Grindheim kyrkje.

Fret te kapell

Grindheim kyrkje sett frå sør-vest.

Frette kapell inst i Stordalen.
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Me veit ikkje sikkert når det første kyrkjebygget vart reist i Skånevik. Men
kyrkja er nemnt allereie i 1340, altså før Svartedauden. Ein må gå ut frå at
ho då allereie har stått der ei tid, kanskje i hundre år? I ein synfaringsrapport

Skånevik kyrkje
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Skånevik kyrkje
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Skånevik kyrkje, bygt i 1900. Gamlekyrkja stod like ovanfor den nye.
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frå 1665 høyrer me at kyrkja var «meget
forfalden!
Det var ei stavkyrkje som stod der då.
Fleire gardar låg inn under kyrkja. Me
veit ikkje sikkert når Skånevik vart eige
prestegjeld, men i før-reformatorisk tid
låg den inn under Åkra kyrkje på
nordsida av fjorden. I 1682 vart det reist
ei tømra kyrkje. Den vart ståande til
1901. Då vart det bygt ei ny og større
kyrkje nedafor den gamle. Lysekruna frå
1791 og den eine kyrkjeklokka (1701)
er frå den gamle kyrkja. Kyrkja vart
opp-pussa til hundreårsjubileet hausten
2000.
Orgelet i den nye
kyrkja , Jämlich, er
frå 1975 og vert
nytta ved konsertar.
Altertavla viser
Kristi oppstode. Ei
gamal altertavle frå
1704 finst inne i
kyrkja. Etter å ha
vore eige prestegjeld
i fleire hundre år,
vart Skånevik eige
sokn
i
Etne
prestegjeld i 1984.
K o m m u n e samanslåinga hadde
då allereide eksistert
i omlag 20 år.

Altertavla og koret i
Skånevik kyrkje.
Nymåla til jubileet
hausten 2000.
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Fjæra kapell
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FJÆRA KAPELL
Dette kapellet vart bygt
i 1913 med 150
sitjeplassar. Altertavla
viser den opne grava.
Kyrkjeklokka er også
frå 1913. Før kapellet
vart bygt, høyrde
«fjorden» til Åkra sokn
med
båt
som
kyrkjeskyss. Det er
gravplass ved kapellet.

Fjæra
kapell
inst i
Åkrafjorden.
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Altertavla i Fjæra kapell.
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English summary

The new faith
We don’t know exactly when Christianity came to Etne, but there is relatively good
evidence that this occurred several decades before the year 1000 AD. Several crosses of
Celtic design at both Gjerde and Grindheim indicate that the first Christians came from
the West. When the head of a family received the new faith, he took his flock with him
and built a place of worship, often near the offer cite for the old gods. The earliest
churches were most likely raised in the 11th and 12th centuries here in Etne.
Today there are 4 churches and 2 chapels in Etne and Skånevik. Two pastors serve the
congregations, in addition to the other paid employees and many volunteers.
Stødle church
This church was built by Erling Skakke about 1165, shortly after his son, Magnus,
was crowned king of Norway. It was a private church for the family and later became a
parish church. About 1650 the church was enlarged and the present spire was built in
1878.
The churches two bells are from the Middle Ages, and an old tale says that when the
king tried to ship them to Copenhagen to make canons of them, the wind blew so hard
that the ship had to return them to Stødle. The pulpit, the old altar catechism and wall
decorations are from the 17th century. The last restoration was made in 1957/58.
Gjerde church
The present church was set up in 1676, a gift from Lille-Sandviken in Bergen, after
the old church had blown down in a storm. The first church, which was most likely a
stave church, is mentioned in 1288.
The church bells, also here from the Middle Ages, bear the inscription: “In the manner
of metal, as I praise the Gud of Heaven, I lift my voice so that the people will go to
mass.” It is also signed: “Jakob made me 1315. Pastor Erling had me made.” The altar
painting is from 1738, and the pulpit from before 1676. During the restoration in 1956,
the old wall decorations appeared.
Grindheim church
The oldest church at Grindheim was also a stave church, and we know that a priest
served her before «Svartedauden» in 1347. The same storm that did considerable damage
at both Stødle and Gjerde in 1673, resulted in the building of the present structure in
1728. You can also see where the walls were extended at the end of the 19th century.
The altar painting from 1915, is by a local artist. There are two baptismal candles
used at Easter on display. They are made from beeswax and are several hundred years
old.
Skånevik church
Skånevik has had at least 3 churches, the first one a stave church from before 1340 till
about 1680, and the latest one from 1900. The style is new gothic. A few pieces of
inventory from the old church are still in use including a chandelier from 1791 and a
bell from 1701.
Fjæra chapel
The chapel was built in 1913 in the same style as Skånevik church, to which it belonged.
Frette chapel
Originally a parish house, it was rebuilt as a chapel in 1959, belonging to Grindheim
parish.
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