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DOMKIRKEN MENIGHET 
KRISTIANSAND 

 
Årsmelding for Kunstutvalget 2014 
 
Domkirkens Kunstutvalg ble opprettet i 2009 av Menighetsrådet. Kunstvalget er underlagt 
Menighetsrådet . 
 
Det vises til Kunstutvalgets mandat. 
 
Utvalget består av Inger-Britt Vinje og Sissel Ledang. 
 
 
I 2014 har Kunstutvalget hatt følgende aktiviteter: 
 
Antall møter: 19 
 
GRUNNLOVSJUBILEET 
I forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014 hadde Kunstutvalget tett samarbeid med 
Domkirken ved domprost Aud Smemo og fylkesleder for Vest-Agder Grunnlovsjubileet 
Ragna Marie Henden.  
 
Fra Riksantikvaren fikk vi tilgang på fullmakter utstedt fra menigheten i Kristiansand 
Domkirke til  representantene  N Wergeland og Mørch. Fullmaktene ble rammet inn og hengt 
opp sammen med portretter av representantene. Portrettene fikk vi tilgang til gjennom 
Eidsvolls-museet og fikk trykt opp på allkopi i Kristiansand. I tillegg ble  historiske 
dokumenter og en beskrivelse/ informasjon om samtiden stilt ut i en monter i våpenhuset. 
Monteren ble innlånt fra Kristiansand folkebibliotek.  
Utstilling ble gjort i stand til festgudstjenesten 23.02.2014. 
Til 17. mai ble utstillingen supplert med et trykk av Grunnloven i våpenhuset. 
 
SLAGET VED HELGOLAND 150 års jubileum 
Døde og sårede fra fregatten Jylland ble bragt til Kristiansand etter slaget ved Helgoland.  
I samarbeid med Fregatten Jylland Museet i Ebeltoft ble det laget en utstilling i våpenhuset til 
markering av 150 års jubileet for slaget og alt som skjedde i Kristiansand i forbindelse med de 
døde og sårede som ble bragt i land her. 
 
To personer fra museet tok turen til Kristiansand for hjelpe oss å arrangere utstillingen.  
Representanter fra Ebeltoft bragte med seg  avisutklipp,  bannere, kanonkule og andre effekter 
fra museet som ble stilt ut. Museet i Ebeltoft utarbeidet fire bannere spesielt for utstillingen i 
Kristiansand.  
 
Modell av Fregatten Jylland, som var en gave fra Danmark til Domkirken til 100 års jubileet, 
var  nyrestaurert og stilt ut.  
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Fredag 9. mai var utstillingen klar til markeringen av slaget i Domkirken hvor det var militære 
og kongelige representanter fra både Danmark og Norge til stede. 
 
BISPEPORTRETTER 
Domkirken ved staben og MR hadde bedt KU om å vurdere og å henge opp 26 portretter av 
biskoper i Kristiansand Domkirke.  
KU foretok en første vurdering og fant det nødvendig å kalle inn profesjonell hjelp til 
arbeidet. JH Munksgaard og Elisabeth Haarr ble invitert av KU til å foreta en vurdering av 
portrettene med henblikk på  

1) opphenging og 2) behov for konservering  
 
Elisabeth Harr og Inger-Britt Vinje foretok sammen en gjennomgang av mulighet for å henge 
opp portrettene i sakristiet. Sørlandets kunstmuseum ved malerikonservator M Tenevaa 
Koeva ble konsultert. Hun anbefaler konserveringsarbeid, og at det søkes midler til dette. 
 
 
JULEKRYBBE 
Fra sommeren 2013 begynte vi å arbeid med en ide om å skaffe julekrybbe til Domkirken. 
Planen og ønsket var at denne skulle være på plass til jul 2013. 
 
Minibyggerne ble kontaktet og de bygget stallen med landskapet rundt. Dette sto ferdig til 
advent 2013. Til advent 2014 ble dette supplert med et panel/frontale fra gulvet i kirken og 
opp til "gulvet" i krybben. 
 
Etter søknad fra KU om midler til innkjøp av figurer ble  kr 44 000 innvilget av Sparebanken 
Sør. Med disse midlene, Kunstutvalgets egne midler og egeninnsats, Menighetsrådets innsats 
samt finansiell støtte fra KOBB og Reinhartsen på Fiskebrygga ble figurer kjøpt inn. Dette er 
håndskårne  figurer produsert i Italia av firmaet Fontanini, og de ble innkjøpt gjennom firmaet 
Vivo Oslo. Mens vi i 2014 måtte klare oss med lånte figurer, var det flott nå å kunne ta i bruk 
Domkirkens egne. 
Det kom frem i ettertid at noen av de bestilte figurer manglet. Dette gjelder to engler som 
skulle vært sendt til oss før jul. De er etterlyst og ble så sendt til kirken etter jul. En tredje 
engel er også bestilt, men kunne ikke loves ferdig før til advent 2015. For å gjøre krybben 
komplett ønsker vi også å bestille en "Betlehemsstjerne" som skal henge på himmelen over 
stallen. Dette håper vi også skal komme på plass i 2015,  
 
Første søndag i advent 30. november, var krybben kommet på plass til en barnegudstjeneste. 
Den ble tatt svært godt i mot av barna. Annen søndag i advent holdt Kunstutvalget en liten 
innledning og informasjon om julekrybben på gudstjenesten. Menigheten satte stor pris på 
den nye krybben. 
 
Krybbefigurene er verdifulle og sårbare. KU er opptatt av at figurene må sikres både mot 
skader og tyveri. Vi har bl a foreslått at figurene skal merkes. Vi oppfordrer til at en forsøker 
å finne frem til flere tiltak som gjør at krybben bevares intakt så lenge som mulig. 


