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KULTURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL

TEMA: Kirke og kloster T52, Kirkekunsten T57
KART: K436, K437

FJELLBYGDA RØLDAL 
Det økonomiske grunnlaget i Røldals -
bygda har vore jordbruk, fedrift og ut -
marks ressur sar. Men noko rikt jordbruks -
område har denne fjellbygda aldri vore.
Folketalet har gjen nom lang tid lege på
600 inn byggjarar. I dårlege år, når snøen
la seg over grøne åkrar, vart røl dølene
tvinga ut på tiggar ferder til granne byg dene.
Etter at poteta kom i bruk i hus haldet
vart bu settjinga utvida, og tidle gare ut -
marks område vart dyrka opp, som Vall -
dalen. Ei tid var folketalet oppe i 1100, før
Amerika feberen tok tak. I dag har Røldal
sitt histo riske innbyggjartal på 600.

Kulturelt og kommunikasjonsmessig
har Røldal i eldre tid hatt nært samband
med Suldal og bygdelaga i Ryfylke.
Fram til 1863 høyrde Røldal til Stavanger
bispedømme.

RØLDALSMARKNADEN
Røldalsmarknaden går attende til forhistorisk tid. Røldal låg lagleg til for eit varebyte
mellom aust, vest og sør. Sjøvarer som salt, humle og tørrfisk vart bytte mot innlandsvarer
som jern og skinn. Røldals marknaden var den eine av dei to store marknadene kring
Hardanger vidda, den andre låg på Kaupang i Kvisla i Hol kommune. Frå dei jern -
produserande byg dene i Telemark gjekk det knivblad, sigdar og ljåar vestover, men elles var
Røldal ein viktig fe- og hestemarknad. Den siste Røldals marknaden vart halden i 1809.

DET UNDERGJERANDE
KRUSIFIKSET

Over korbogen i kyrkja heng krusi    fikset,
eit arbeid frå 1200-talet, skore i eiketre.
Stilen er den høggotiske – eit vakkert
Kristus portrett.

Segna fortel at krusifikset vart funne av
ein blind mann som låg ute på Kors -
fjorden og fiska i lag med ein gutunge.
Etter ei stund fekk snøret tak i noko tungt,
og då han fekk det opp, kom det eit kross -
bilete til syne i sjøen. Dei freista å lyfta
det inn i båten, men greidde det ikkje.
Mannen streva så lenge at sveitten rann
frå panna og ned i augo. Han laut sleppa
taket og tørka seg i augo. Då fekk han
brått synet att. Han vart så glad at han
for ei stund gløymde både kross biletet og
fisket. Men då han fekk tenkt seg om,
skjøna han at det var eit under som hadde
hendt ham. Han tok atter til å streva
med å få krusi fikset opp i båten. Han lova
å gje det til ei kyrkje, og nemnde opp den
eine etter den andre. Men like tungt var
det. Først då han nemnde Røldalskyrkja,
letna krusi fikset. Glad rodde mannen til
lands, og sidan tok han og eit heilt følgje
i veg til Røldal.

Trua på krusifikset si undergjerande
kraft heldt seg sterk gjennom mange
hundreår, og det vart halde ulovlege katolske
messer jon soknatta heilt fram til byrjinga
av 1800-talet.

Stavkyrkja i RØLDAL var ei av dei sentrale valfarts kyrkjene på Vest -
landet. Truleg er kyrkja reist mellom 1250 og 1350, og i høg mellom -
alderen var Røldal det viktigaste pilgrimsmålet i landet etter
Nidarosdomen. Det var krusifikset som drog folk til midnatts messe
jonsoknatta. Då sveitta det sin undergjerande sveitte.
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Røldal 

Apostelmartyrium – eit velkjent motiv 
i mellom alderens kyrkjekunst.

Den mellomalderlege stav kyrkja
vart lengd mot vest i 1844. Den
vestre de len av skipet, og vå pen -

huset, er såleis frå nyare tid. Den opp -
hav lege stav kyrkja var einskipa og om-
gjeven av sval gangar. Ved restau rer inga i
1912-18 vart tårn ryt ta ren over den
vestre delen av ski pet og svalene kring
byg ningen re kon  struerte. Kon struk  tivt
skil Røldals kyrkja seg frå dei fleste andre
stav kyrkjer ved at lang veggene er fag -
delte, slik at det står mel lom stavar mel -
lom hjørne  stavane. Vegg svil lene er dess -
utan tappa inn i stavane. Det vanlege er
at sta vane rir over svil lene. Stavane er
fint «sprettelgde»; ei over flate hand saming
som vi også kjenner frå lagmannstova på
Aga i Ullens vang (R389).

I 1638 vart kyrkja dekorert med roser
og ran kar. De koren i kor taket er best
bevart, resten er sterkt restaurert i 1917
og tak dekoren i skipet er ny. Både al  ter -
tavla og preike stolen er måla av
GOTFRIED HENDT ZCHELL frå Breslau i
Schlesien i 1627-29. ❑


