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Ikke så langt inn i 
framtiden vil St. Petri 
få en rekonstruksjon 
av sitt gamle alterfron-
tale, mer enn 700 år 
etter at originalen ble 
laget. 
Haakon kalvsjøHagen
hka@hadeland.net l 992 59 741

JAREN: – En stor begivenhet. 
Jeg er glad og stolt over at vi har 
kommet så langt, sier Marit Tin-
gelstad. Hun har lenge engasjert 
seg for å få laget en rekonstruk-
sjon, og gått i bresjen for å samle 
inn penger til arbeidet. 

Nå er 171.000 kroner på plass. 
Malerikonservator Katrine 
Scharffenberg fra Tingelstad 
har sagt ja til å utføre arbeidet, 
sammen med gode og kyndige 
hjelpere ved kulturhistorisk mu-
seum i Oslo. 

En annen god hjelper er snek-
ker Lars Stålegård fra Kultur-
håndverkerne i Nordre Brandbu. 

Han skal rekonstruere furubor-
dene frontalet er malt på. 

Frontalet er datert til perioden 
1275-1300, og har befunnet seg 
ved kulturhistorisk museum i 
Oslo siden det ble hentet ut av St. 
Petri og brakt til det som da het 
Universitetets oldsakssamling i 
1868. Det har i det siste også på-
gått en prosess for å få originalen 
tilbake til St. Petri og Hadeland. 
Den er avsluttet. Kulturhistorisk 
museum har sagt nei. 

Unik kulturskatt
Det finnes et sted rundt 30 alter-
frontaler fra norske middelalderkir-
ker bevart. Frontalet fra St. Petri er 
et av svært få fra vår kant av landet. 

– Frontalet er spesielt ikke 
bare i norsk, men også i euro-
peisk sammenheng, sier Katrine 
Scharffenberg og forteller at in-
teressen for bildet er stor rundt 
om i landet. 

Kort oppsummert gjengir fron-
talet juleevangeliet. 

– Norges første tegneserie, sier 
kirkeverge Jon Skeie humoristisk 
men likevel ærbødig.

– Dette var den tidens måte 
å formidle historien på, utdyper 
Katrine Scharffenberg. 

Har egen blogg
Rekonstruksjonen skal lages 
ved kulturhistorisk museum, i 
nærkontakt med originalen og 
all dokumentasjonen museet har 
foretatt opp gjennom årene. 

– Kulturhistorisk museum har 
et ansvar for å formidle den kunn-
skapen de sitter inne med om de 
skattene de forvalter, sier Scharf-
fenberg.

Å lage en rekonstruksjon er 
en måte å formidle på. En annen 
skjer gjennom ny teknologi. Fron-
talet fra St. Petri har fått egen 
blogg. På rekonstruksjon.word-
press.com kan arbeidet følges i 
detalj. Det er også mulig å stille 
spørsmål og komme med kom-
mentarer. En kommunikasjons-
form fra 1200-tallet møter altså 
det nyeste av moderne formid-
lingsteknologi.

Den mørke middelalder er et 
begrep. Men selv om frontalet 
har blitt blast i fargene og delvis 

ødelagt av knelende presteknær 
gjennom århundrene, var det 
gildt og fargerikt da det var nytt. 
Slik vil også rekonstruksjonen 
framstå når den blir ferdig neste 
år en gang. 

Og den som ikke orker å vente 
så lenge, kan ta seg en tur på Ha-
delandsmessa i helgen. Der vil 
fotografiet av frontalet, som van-
ligvis befinner seg i St. Petri, bli 
vist fram.  
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Telefon: 61 31 31 32
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SMS/MMS: kodeord hltips til 2005

NYTT MØTER GAMMELT: Folk kan følge og kommentere Katrine Scharf-
fenbergs arbeid med å rekonstruere det rundt 750 år gamle alterfrontalet 
på internett.

Apoteket ungdomsklubb feirer
BRANDBU: Apoteket ungdomsklubb fyller 20 år og det markeres fredag 
kveld med åpent hus. Det blir selvsagt vanlig ungdomsklubb, men det er 
også åpent for de som er eldre. 

– Det er mange som har et forhold til stedet. Enten ved at de har job-
bet der, vært der i sin ungdom eller har et annet forhold til bygget. De er 
hjertelig velkomne innom, sier Rune Larsen ved kulturkontoret. Han har 
sporet opp en film fra åpningen i 1990, og den vil bli vist flere ganger i 
løpet av kvelden. 

GLEDE:  
Unni 

Sveistrup,  
Jon Skeie,  

Bitten Nes- 
bakken, Katrine Scharffenberg 
og Marit Tingelstad gleder seg  

over at det nå skal lages en 
rekonstruksjon av alterfrontalet fra gamle 
Tingelstad kirke. Frontalet på bildet er et  

fotografi av originalen, som befinner seg i St. Petri.  
I helgen kan det beskues på Hadelandsmessa. 

Gammelt 
får nytt liv

Alterfrontal fra St. Petri rekonstrueres  n Følg arbeidet på nettn


