80 år siden Tjøme gravkapell ble bygget.
I avisen ”Tunsbergeren” den 28. mars 1924 kunne man lese referat fra gårsdagens
herredsstyremøte i Tjøme kommune, hvor ordfører H. L. Bache kunne referere et brev
datert 2. mars 1924 fra skipsreder H. R. Olsen og hans svigerinne skipsreder Henny M.
Røed som hadde påtatt seg å bekoste et gravkapell ved kirken.
Spørsmålet om å få bygget et eget gravkapell var blitt drøftet allerede i 1917, da det i et
møte den 12. juni 1917 ble oppnevnt en komité bestående av daværende ordfører Even
Mo Olsen, skipsreder H. R. Olsen og sogneprest Otto Selmer, samt skipsrederne H. L.
Bache og Bernt S. Iversen. Denne kapellkomitéen hadde mange møter i årene frem til
1924. Herredsstyret bevilget kr. 10.000,- til formålet og beløpet ble innsatt inntil videre i
Tjømø Sparebank. I forbindelse med at det i 1921 ble innlagt elektrisk strøm i kirken, ba
herredsstyret om at kr. 3.000,- ble tilbakebetalt av ”kapellfondet” for å benyttes til
innkjøp av messinglampetter til kirken.
Det ble i 1924 valgt en ny komité til å gjennomføre bygging av kapellet, bestående av
ordfører H. L. Bache og herredskasserer Thomas Thorsen til sammen med giverne Henny
Røed (1851-1925) og Hans Richard Olsen (1859-1943) til å gjennomgå planen. Den 16.
mai 1924 ble det holdt menighetsrådsmøte i prestegården hvor alle medlemmene var til
stede. Likeledes møtte giverne, skipsreder H. R. Olsen og frøken Henny Røed.
H. R. Olsen fremla tegninger, riss og planer og leste opp en skrivelse vedrørende
gravkapellet, som han sammen med frøken Henny Røed aktet å skjenke Tjøme menighet
som gave, hvilket menighetsrådet selvfølgelig mottok med takk. Menighetsrådet sendte
en skrivelse vedlagt tegninger av kapellet til Oslo Stiftsdireksjon, som Tjøme den gang
sorterte under, og fikk godkjennelse for å oppføre et gravkapell på Tjøme kirkegårds
grunn.
Byggmester Sverre Bjønness på Hvasser fikk oppdraget med å oppføre bygget. Han
hadde ikke den nødvendige erfaring med beregninger av omkostningene med et slikt
byggeprosjekt, slik at han tapte betydelig økonomisk på oppdraget, men resultatet ble til
slutt et prektig gravkapell som ble innviet søndag 9. august 1925. Ved gudstjenesten
søndag formiddag 9. august 1925 var det høytidsgudstjeneste med preken av prost Hans
Backer (f. 1858). Selve innvielseshøytideligheten av gravkapellet var samme ettermiddag
kl. 17,00 med prosesjon fra kirken til kapellet anført av prost Hans Backer (sogneprest i
Nøtterøy), så fulgte vår egen sogneprest Johannes Stiansen Heimstad (1878-1936),
menighetsrådet og herredsstyret.
Man savnet imidlertid bårehus og Tjøme Menighetsråd under ledelse av formannen,
Klara Hansen Bøe, arbeidet for å få utvidet gravkapellet. Byggenemden for gravkapellet
hadde sitt siste møte den 7. juni 1950 hvor også arkitekt Einar Rivaa og ingeniør Flåtten
var med. I sitt juninummer 1950 i Tjøme-posten ble det opplyst at kapellet nu var ferdig
og det skulle inspiseres. Alle var enige om at arbeidet med ombyggingen var løst på beste
måte. Murmester Birger Nilsen, Haugsjordet, og byggmester Aksel Hansen hadde utført
ombygningsarbeidet.

Tjøme Gravkappell ca. 1926

På møtet uttalte ordfører Christen R. Granøe honnør til formannen i bygge-komiteen, fru
Klara Hansen Bøe, for hennes oppofrende og gode arbeide for kapellet.
Det nye kapellrommet omfatter hele den gamle bygning fra 1925. Mot nord er tilbygget
nytt likrom og kranserom. Mot syd ble det bygget til et vindfang med en dyp nisje om
inngangsdøren med vippedører innenfor. I kapellet er innlagt nytt bjelketak med tykke
over- og underliggere. Veggene er kledd med trefiberplater med munkepuss på netting.
Katafalken er av eikestav. Gulvet har røde murstensfliser. Det er innsatt varevinduer med
gult katedralglass. Alt inventar var nytt med nye benker med varmerør under og 20
jærstoler. På sideveggene er plassert lampetter som er tegnet av arkitekt Rivaa. Ingeniør
Flaatten har utarbeidet planen for lys- og varmeanlegget som er montert og anlagt av
elektriker Carl Lindquist. Freskomaleriet over alteret var ennå ikke utført, men skulle
males av kunstmalerinnen Maria Vigeland når hun kommer til Tjøme på ferie.
Under restaureringen av Tjøme kirke ble kapellet benyttet som reservekirke.
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Bildetekst:
Bygningen helt i venstre billedkant er den gamle hestestallen hvor besøkende til kirken
kunne ”parkere” hesten sin. I det hvite huset i bakkeskråningen bodde Mathias Mathisen
(1889-1979) og hustru Nanny (1896-1979). Bak Kirkely skole (storskolen) ser vi et lite
hvitt hus hvor enkefru Klara Sanne (født 1857) bodde sammen med en av sine døtre.
Huset brant ned til grunnen natten til 4de januar 1927, slik at dette bilde vi har for oss,
sannsynlig er tatt i 1925 eller 1926. Bak dette huset (ikke synlig på bildet) bodde

kirketjener Karl Olsen (1868-1953). De store bygningene er Kirkely skole, nedre for 4de
til 7de klasse med to lærerleiligheter i 1ste etasje, og øvre skole for 1ste til 3dje klasse
med leilighet for pedellen og sløydsal i 2den etasje. Videre til høyre finner vi
forretningen til Kristian Kristoffersen med huset til Klara og Edvard Bøe (eies nå av Leif
Erik Seeberg); så skimter vi huset til Jenny Sollie (eies nå av nevøen advokat Helge
Olsen). Helt til høyre huset til skomaker Hagbart Torbjørnsen (f. 1883), som nå eies av
Skogbakke. Huset foran forretningen til Kristoffersen, delvis skjult av trærne bodde
enkefru Kristiane Mathilde (Janna) Andersen (1856-1943) med Antonie Andreassen
(f.1881 og sønn av ”Lava Plassen”) som leieboer.

