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GAMMELKIRKA
Du er her.
Herfra er det 0,5 km til gammelkirka
Turen går gjennom myrlendt
beitemark, følg stien og vis
hensyn til dyr og fugler i området
You are here.
Distance: 0,5 km
The trail goes through boggy
pasture, please follow the tracks
and avoid disturbing birds and
animals
Naturreservat / Nature reserve

Gammelkirka:
Arkitekt Hans D.F von Linstow, som også tegnet
slottet i Oslo, lagde en tegning som skulle bli
standard for Norges nye kirker. På Røst ble
tegningen feiltolket og kirken ble bygd etter
innvendige mål istedenfor de utvendige, og med
bare 78 sitteplasser ble den mindre enn planlagt.
Gammelkirka var en solid steinkirke kledd i tre og
ble innviet 5.mai 1839 av biskop Kjerschow
I 1890 ble det sendt brev til myndighetene om at
Røst ville ha en større kirke og i 1898 bestemte
man at ”Gammelkirka” måtte rives og ruineres før
den nye kunne vigsles. Ettersom Røst menighet
var underlagt Værøy kunne ikke øya ha 2 kirker.
Siste gudstjeneste ble holdt tiende søndag etter
trefoldighet, 19.august 1900. Taket ble fjernet og
innboet auksjonert bort, noe av dette finnes
fremdeles i hus her på øya. Nå tjener Gammelkirka
som kulturattraksjon på Røst.
Nye Røst kirke, bygget av byggmester Mikalsen,
med ca 270 sitteplasser, ble vigslet i år 1900 og
kostet da 12 700 kr.

Gammelkirka
(literally “the old church”):
Architect Hans D.F von Linstow, who also designed
the royal palace in Oslo, drew standard plans for
Norway’s new country churches. On Røst the plans
were misinterpreted and interior and exterior
dimensions were switched. This resulted in a church
much smaller than intended, seating just 78.
Gammelkirka, consecrated 5th May 1839 by bishop
Kjerschow. In 1890 the people of Røst applied to the
authorities for a new, larger church, and in 1898 the
decision was made to partly demolish this church
despite it being a solid stone building clad with
wooden panelling which was built to last.
The last service in the church was held on the tenth
Sunday after Trinity, 19th August 1900. The roof
was removed and much of the contents auctioned,
some of this can still be found in local houses.
Today the church serves as a cultural attraction.
The new church, built by master builder Mikalsen at
a cost of 12 700 Norwegian crowns and seating 270,
was consecrated i 1900.

UT.no
Den usynlige turgåer kan ingen være, men vi ser gjerne at du prøver.
We realize it is not possible to be an invisible hiker, but we appreciate you trying.

NettNo

Røst kommune

Naturreservat
All vegetasjon er fredet. Sanking av bær er dog tillatt. Dyr
og fuglelivet er fredet, vis hensyn. Jakt, fangst og bruk av
skytevåpen er forbudt. Motorisert ferdsel er ikke tillatt.
Camping og oppsetting av kamuflasjetelt er forbudt.
Nature Reserve
All vegetation is protected. Edible berries may however
be collected. All animals and birds are protected, do not
disturb them unnecessarily. Use of firearms is strictly
prohibited. No motorised forms of transport are allowed.
Camping and the erection of hides for photography are
prohibited.
Vær oppmerksom på:
All ferdsel er på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.
Caution:
All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in emergency
situations.
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