Jernblikkskjoldene i Tjøme kirke.

Fra Tjøme gamle kirke er det tatt vare på åtte jernblikkskjold. Seks av de,
henger nå i våpenhuset i nåværende kirke. Mange lurer på hva disse er. Her
skal vi gi en nærmere forklaring.Det dreier seg om ”sørgestas” fra
grevetiden 1671-1821
Hver gang en greve eller grevinne døde, måtte det holdes sørgegudstjeneste i
alle grevens kirker. Tjøme tilhørte Larvik grevskap og greven eide alle
kirkene, bortsett fra Tjøme kirke, som var eiet av de som bodde på Tjøme
Disse våpenskjoldene ble laget og brukt på alteret foran lysene under
gudstjenesten.
Disse gamle jernblikk skjoldene fra den gamle Tjøme kirke (se bildet),
nedrevet i 1865 er tatt vare på, å befant seg Tjøme Museum. Da den
nuværende Tjøme kirke, innviet 12. september 1867, var gjenstand for en
grundig oppussing og innvendig forandring, ble det bestemt at de gamle
jernblikk skjoldene skulle brukes som utsmykning i våpenhuset, og hvor de
senere har hatt sin plass.

Det første bildet viser våpenskjoldet tilhørende grev Frederik Ludvig
Danneskiold-Laurvig (1717-1762) som var greve 1754-1762 og besøkte

Larvik kun en gang, nemlig i 1755 for å avsette sin sagforvalter. Han døde
barnløs.
Det neste tilhører hans yngre bror, den glade levemannen Kristian Konrad
Danneskiold-Laurvik (1723-1783) som overtok som greve fra 1762. Han
døde 9. april 1783 uten noen sønn til arve grevskapet.
Det siste våpenskjold tilhører Kristian Ahlefeldt-Laurvig (1732-1791) som
overtok som greve i 1783. Han var dattersønn av Gyldenløves eldste datter.
Nærmere halvparten av alle gårdsbrukene på Tjøme var i slutten av det
syttende århundre eiet av greven i Larvik. Men på grunn av stort personlig
pengeforbruk og korrupsjon ble grevskapet satt under offentlig
administrasjon. Den siste greven til Larvik, Frederik Ahlefeldt Laurvig lot
nær halvparten av sine eiendommer på Tjøme bli solgt på auksjon i 1800 og
1801, og leilendingene kjøpte gårdene. Det var gårder som greven aldri
hadde kunnet utnytte til fordel for industribedriften sin, Fritzø verk.
I 1805 måtte han selge grevskapet til kongen, fordi han hadde pådratt seg en
umåtelig stor gjeld. I 1821 opphørte grevskapene Laurvig og Jarlsberg. De
siste eiendommene på Tjøme som hadde tilhørt grevskapet, ble solgt
omkring 1850 av Treschow.

