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Stavanger domkirke  
Stavanger domkirke er så spesiell at det er gode grunner til å gjøre unntak 
fra hovedregelen om at vedlikehold av kirker er kommunens ansvar. Det er 
mange eksempler på at slikt unntak er gjort i spesielle tilfelle. 
Det gjelder først og fremst Nidaros domkirke, som har vært i 
sammehengende bruk i et par hundre år. Nidarosdomen får hvert år 
bevilgninger på mer enn 50 millioner kroner. Det er ellers gjort generelt 
unntak fra hovedregelen for stavkirker. Over 100 millioner kroner ble for 



noen år siden brukt for å dekke til restene av domkirken i Hamar med et 
glassoverbygg. 
Et viktig unntak 
Det er svært gode grunner til også å gjøre unntak for Stavanger domkirke. 
Jeg har i leserbrev av 14. juli 2014 advart Stavanger kommune og 
varaordfører Bjørg Tysdal Moe, forkvinne i komiteen for restaurering av 
domkirken, mot å fremme saken i samarbeid med Bergen domkirke. Jeg 
pekte på at Bergen domkirke har en helt annen historie og fremtoning, og at 
den ikke har slike strukturelle skader som kan begrunne et unntak fra den 
vanlige regel om at vedlikehold av kirkebygg er kommunens ansvar. 
Kirkens betydning 
Det hjalp nok ikke at redaktør Lars Helle 23. juli 2014 uttrykte støtte til den 
uhellige allianse mellom Stavanger og Bergen, med utgangspunkt i hva 
domkirken betydde for befolkningen i henholdsvis Stavanger og Bergen. 
Hvis kirkens betydning for menigheten skal være avgjørende for statlig 
støtte til nødvendig vedlikehold, blir det vel ingenting igjen av 
hovedprinsippet om at dette er kommunens ansvar? 
Det hjalp nok heller ikke at journalist Harald Maaland nevnte saken i en 
artikkel 9. mars 2015 under overskriften «Verd å verne» om behovet for 
statlig støtte til vedlikehold av Vatneleiren, der han hadde vært rekrutt i tre 
måneder. 
Lokalsamfunnets ansvar? 
I alle fall: Aftenbladet kan 22. juni 2015 fortelle, i ord fra Tysdal Moe, at «Vi 
var sammen med representanter for Bergen domkirke i møte med 
kulturminister Thorhild Widvey». Hva hun svarte var det samme som hun 
har skrevet i leserbrev i Aftenbladet (10. juli 2014): Ansvar for drift og 
vedlikehold av landets kirkebygg ligger til lokalsamfunnet! Strengt tatt var 
det vel unødvendig å reise til Oslo for å høre henne gjenta det hun alltid har 
sagt, både generelt og spesifikt om Stavanger domkirke. 
Kanskje bør Stavanger kommune vurdere å få en leder for 
domkirkekomiteen som kan og vil fokusere på det som er spesielt for 
Stavanger domkirke, og som kan argumentere for et unntak på linje med det 
som alltid har vært praktisert for Nidaros domkirke, Hamar domkirke og 
stavkirkene. Det bør i alle fall skje hvis det blir vanskelig å skaffe 
budsjettmessig grunnlag for beløpet på 300 millioner kroner for nødvendige 
arbeider. 
Kanskje bør også Aftenbladet bruke sin mulige innflytelse for å skape 
forståelse for at Stavanger domkirke er et særtilfelle, der begrunnelsen for 
statlig støtte går utover den betydning kirken har for lokalbefolkningen? 
 


