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GLASSMALERIENE
ISANDFJORD KIRKE

I de senere år er Sandefjord kirke blitt rikt dekorert med glassmalerier.

Hele 16 vinduer har glassmalerier iforskiellige størrelser, og 15 av dem er laget

av kunstneren Terje Grøstad, på Nutheim i Seljord.

Men først noen ord om det eldste av dem, og lit annerledes aget enn GrØstads arbeider. Da nåvaerende

kirke be bygget etter tapet av den gamle kirken, gjennom bybrannen i mars 1900, og nnviet 23. oktober

I903, var det enda lkke kommet på plass noe glassmaleri i det runde feltet på veggen bak altedavlen. Dette

ble bestit av menighetens medlemmersom en gavetil klrken, men ble fØrst levert like fØr jul 1903. Detvar,

i likhet rned tilsvarende arbeider til Fagerborg kirke i Oso, som også var ferdig samme år som Sandefjord
kirke, bestllt fra l\liksa Roths atelier i Budapest, og brakt t Norge sammen med disse. Miksa Roth (1865

1944) er en svaed verdsatt glassrnaler kunstner som har dekoreft mange kirker, og monumentale hus i

Ungarn, (hvor det også, i Budapest, er et eget l\,4iksa Roth l\,4emoral House), e lers i Europa, og i USA.

Hans glassmaleri, som nå er plassert over galleriet på vestsiden, ut mot klrkeparken, fremstiller "Jesus
stiller stormen,. På grunn av kunstner og opprinnelsessted, regner vi dette gamle glassmaleriet som meget
verd fullt.



Terje Grostad (1525 2A11) har en stor produksjon bak seg, hovedsakelig grafikk og g assrnalerier. Han har

også designet og laget en god del kirkekunst, f.eks. nattverdkalker, krusfikser, skulpturer, m.m. Han ble

fodt og vokste opp i Drammen, men giftet seg med Synnøve Svairdal fra Flatdal Seljord, og slo seg ned

der, hvor han hadde et flott og innho dsrikt atelier. Han hadde for øvrig også atelier i lyngda . Hans mange

grafiske motiver er gjerne hentet fra naturen Te emark og på Lis'ta.

Terje GrØstad er bl.a. utdannet ved Statens Håndverks- og Kunsiindustr sko e, og ved Slatens Kunst

akademi, der han fra 1947 50 var elev av professor Per Krohg. Han har hatt en rekke separatutstil inger i

nn- og utland.

Det store gassmaleret over galleriet på Østsden, har et stort rundt hovedfelt, med en rekke halvmåne-

formede vinduer rundt. Dette ble Grøstads fØrste arbeid til Sandfjord kirke. Det ble gitt til k rkens 90-års-
jubileum, i 1993, av familene BØe og Christensen, kny,ttet til Thor Dah , som en storslått gave. Det forestiller

"lVoses med de 10 bud", og omrammes av mange enkeltbilder fra b belhistor en, og med de 4 I vs

elementer: lld, jord, luft og vann.

Dette er et så fLott og storstilt arbe d, at de1 var aktuelt å ta kontakt med Terje Grøstad, når det var snakk

om å komplettere kunsten med nye g assmalerier til de store vinduene i korsarmene, 3 på hver side, ti

kirkens 1Oo-årsjub leum i 2003.



Alle glassmaleriene på kirkens østside har motiver fra Det gamle testamentet.
lvotivene her er Noah, som har strandet på Ararat, steget ut av arken, og med paktstegnet regnbuen i

bakgrunnen.

Det neste er profeten Jona, som stiger på land, etter å ha væd i den store fiskens buk itre døgn. Han stiger
opp, i sk kkelsen av Jesus, omkranset av en mandorla, formet som en mandel, en g orie sorn omgir hele
personen. En mandorla er et oppstandelsessymbol. Jesus sier se v at folkel skai få "Jona-1egnet". (3 dager
ijorden, oo så oppstandelsen).

Det tredle b lde her er den unge Dav d som spiller for kong Saul. David spiller på en lyre slik man mener den
var formet på den tid. Dette bildet er p assert nærmest orgelet, for å Tninne offi at Davids salmer Tn nner om
gudstjenesten i den gam e pakt og om Sandefjord kirkes store musikaske arbeid.



De 3 store bidene under galleret på vestsiden (der ale motvene er fra NT), frernstiller: Paulus på veg til

Damaskus for å hente de kristne, og stl le dem forlØdisk rett. Der opplever han det avgjØrende møtet med

Jesus. I lyset fra hirnme en, sorn bllncler ham, tas han hånd om av dislppelen Ananias. Her fremstilles

Paulus tll hest, det eneste kunstverk i Norge med Paulus på hesteryggen

Det mldterste b ldet fremst ller Peter som taler til clen store forsamling på Pinsedag. l\,4ens han taler faller

ldtungene på dem, og det store tale /språkunder s!er.

Lengst mot ateret f nner vj "diakoniens b lde', clen barmhjertige samaritan. Tyde ig ser en at kunstneren har

fremst t samarltanen iden skikke se vl forbinder med Jesus. Han er den barmhjerlige samaritan.

Disse 6 glassmaleriene fra 2OO3 er gtt av Sandefjord kommune (3), Jotun AS (2), og Bulls Tankrederi

v/Jørgen Jahre 1r. (1 ).

Terje Grøstacl hadde yst til å lullføre serien med glassmalerier i klrken, og mente det hastet, han begynte å

bli gamme, og måtte fulfØre mens han enda var arbeid. Del skulle vise seg riktigl Godt at arbe det ble satt

i gang, og sjansen tatt på at en sku le f nne økonomi gjennom gaver og egne mid er'

Grøstad ble syk kod tid etter at de s ste 8 ble avduket i staden på kirkefestdagene høsten 2010. Han dØde

solnmeren 20] 1.



De I siste skulle få mer av symbolsk karakter.
På GT sden, nedenfra, ser v: Den brennende tornebusken, og

sandalene til N/loses, som han skulle ta av, for "stedet han sto på var
hellig jord". Kanskje dette kan rninne om at det er helt spes elt å gå

inn ikirken for et rnote med Gud.

Dei neste er Jakobs drom, der han ser stgen rettei mot h mmeen,

og Guds engler som stiger opp og ned på den. Gud etab erer

kontakten med menneskene.

Deretter det speselle b det med noter. Dette er et "Laudate
Dominum" (Lovsyng Herrenl), med en korrposisjon av kirkens

kantor Svein Rustad.

I forbindelse med arbeidet /red de slsle I glassmaleriene Qala)
spufte Terje Grastad meg om jeg kLlnne tenke meg å skrive musikk
til bildet som skLtlle omhandle kirkens lovsang. Dette var for meg en

insptrcrende utfordring. Musikken skulle være nykomponeft, gjen-

speile kirkelige rottet og kunne anvendes i menighetens liturgiske liv

og kirkens konserlvirksomhet. Det kunstneriske arbeidet med glass

maleriet resultene i et na2ft vennskap med Terje Grostad og mange
innholdsrike tLuer til Nutheim.

Jeg håper "LaLtdate Daminun" vil være til beikelse for kirken og
menigheten i generasjoner.

Sven frustad

Til s st Livets tre, med rik frukt.



På NT-siden ser vi nedenfra:
De 4 evange stsymbolene - mennesket, løven, oksen 09 Ørnen. De fremstiller lvlatteus, Markus, Lukas og
Johannes. Symbo ene har utgangspunkt i hvordan de enkelte evangeliene begynner: Jesu menneske ige

ættetavle (N,4atteus), Ropet i ørkenen (N,4arkus), offerpresten Sakaras, Døperens far (Lukas), og Ordet som
kommer ovenfra (Johannes).

Blde nr 2 er litt spesiet: Barn som hopper "paradis,. Paradisformen (,flyveren,), er egentlig grunnformen
for en kirke. Hoppe paradis er en gammel .k rkelek,. Gudstjenesten er å synoe og leke for Herren.



De to neste er rene symboler.
På det tredje blldet ser vi 3-kanten med cuds Øye, duen (symbolet for Den hellige Åncl), og Jesus-symbolet
lX (egentlig 2 greske bokstaver for lesous Xr stos).

Og endelig det vakre blldet mecl nattverclelementene brØd og v n, og utgangspunktet i vindruene og korn-
aksene, som er forbundet med oblatene og vin-kalken.
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