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Om restaurering av kirkesølv    //   Hvem, hva og hvordan?

Kapittel 1   //   Bevarte kirker og brann
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Kirkesølvet har en særskilt symbolsk funksjon under 
gudstjenesten. Disse gjenstandene dokumenterer også 
fortidens mestere, lokale givere og hendelser. Den lokale 
kirke har som eier et viktig samfunnsansvar for å ivareta 
de store kulturhistoriske verdiene kirkesølvet repre
senterer.

Det er en utfordring at det i Norge utdannes få sølv
smeder og at vi står i fare for at viktig fagkunnskap 
om reparasjon og vedlikehold av kirkesølv blir borte. 
Riksantikvaren og KA har tatt initiativ til å lage denne 
brosjyren for å gi informasjon om hvordan man skal gå 
frem når man skal reparere kirkesølv.

Gjeldende lov og regelverk  
for kirkesølv
Alt kirkesølv som er eldre enn 1537 er fredet etter kultur
minneloven. Skal man reparere kirkesølv som er fredet, 
må man søke Riksantikvaren om dispensasjon før man 
går i gang. Kirkesølv som er yngre enn dette, har det 
enkelte fellesråd selv et ansvar for å gjøre de riktige 
vurderinger av. Fordi det yngre kirkesølvet kan være av 
like stor verdi som det gamle, anbefales det at man viser 
stor varsomhet med å gjøre utbedringer som medfører 
endringer/inngrep på den enkelte gjenstand. 
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Her ser vi noen av redskapene som brukes når en sølvsmed lager ny alterkalk. Foto: Erik Peersen.
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Hvem kan restaurere kirkesølv?

Edelmetallfagene deles vanligvis i 3 hovedretninger. 
Gullsmed, sølvsmed og filigransarbeid. Den lokale gull
smeden vil som oftest ikke kunne reparere kirke sølv. 
Dette er en oppgave som bør overlates til en sølvsmed. 
Det finnes fortsatt en liten gruppe med fagpersoner igjen 
i Norge. For å synliggjøre hvem som har denne fag
kompetansen, har KA tatt initiativ til et samarbeid med 
Norsk håndverksinstitutt. Sølvsmeder med dokumentert 
kompetanse på reparasjon av kirke sølv finnes i Hånd
verksregisteret under teknikken Kirkesølvs medarbeid.

Håndverksregisteret finner du her: www.handverksinstituttet.no.

Bidra til bevaring av kompetanse

Det er viktig å legge til rette for at det også finnes fag
personer i fremtiden som kan reparere kirkesølv. Der
for er de som har denne kompetansen i dag avhengig 
av oppdrag for å vedlikeholde, og overføre den til nye 
generasjoner sølvsmeder. Den lokale kirkeforvaltningen 
kan bidra positivt ved å henvende seg direkte til de som 
har kunnskapen.
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Fremgangsmåte ved restaurering  
av kirkesølv
Kirkesølv som er fredet
1. Forespørsel

• Finn en kompetent sølvsmed fra Norsk håndverks
institutts håndverksregister.

• Send en forespørsel på epost med bilder av  
gjenstanden med en beskrivelse av skaden til 
sølvsmeden. 

2. Levering
• Trolig vil sølvsmeden be om å få gjenstanden levert 

for å kunne gi en god beskrivelse av hva som kan/
bør gjøres. Gjenstanden pakkes meget godt og 
leveres, helst personlig, til sølvsmeden. 

• Sølvsmeden lager en beskrivelse av hva som bør 
gjøres og hvilken metode som skal brukes og hvilke 
mate rialer som skal benyttes. 

• Fellesrådet sender sølvsmedens arbeidsbeskrivelse  
i en søknad til Riksantikvaren (postmottak@ra.no).

3. Godkjenning
• Riksantikvaren godkjenner/anbefaler eller fraråder 

forslag til utbedring av gjenstanden.

4. Behandling
• Med godkjenning/anbefaling fra Riksantikvaren 

kan oppdraget igangsettes.

Eksempel på gammel 
alterkalk med påmontert 
helletut.
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• Husk at en behandlingsrapport skal inngå i opp
draget. Få dokumentert gjenstanden med bilder 
av stempler og annen informasjon. 

5. Henting
• Hent den ferdige gjenstanden personlig hos sølvs

meden. Sørg for at den er pakket forsvarlig inn 
før hjemtransporten.

• Behandlingsrapporten lagres i Kirkebyggdatabasen 
og beskjed sendes til Riksantikvaren om at arbeidet 
er ferdigstilt og rapporten er lagret. 

Kirkesølv som ikke er fredet
Det anbefales at man følger prosedyren ovenfor også for 
det nyere kirkesølvet som ikke er fredet, med unntak av 
å sende søknad om dispensasjon til Riksantikvaren. Fag
personene fra håndverksregisteret under kirkesølvsmed
arbeid kan gi gode råd om hva som er forsvarlig og ikke 
forsvarlig å gjøre med kirkens sølvgjenstander. 

Sammen med den bemalte kirkekunsten representerer kirkesølvet de største verdiene  
i våre kirkebygg. I gamle dager ble kirkesølvet alltid laget av en mester innen sitt fag. Dette 
var et av de mest prestisjefylte oppdragene en sølvsmed kunne få. I de senere årene har man 
sett en del eksempler på uheldige tiltak som gjøres på kirkesølv. Gamle alterkalker har for 
eksempel blitt påmontert en ny helletut for å være mer funksjonelle under nattverden. En 
slik endring vil forringe den opprinnelige kunstneriske og håndverksmessige verdien og kan 
føre til at gjenstanden blir i dårligere stand. 
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Datering av kirkesølv

Det er viktig å tidfeste alderen på en sølvgjenstand. 
Fremgangsmåten ved en eventuell reparasjon er avhengig 
av om den er laget før eller etter 1537. Stempler kan gi 
viktig informasjon om sølvgjenstandens alder. Er den 
for eksempel stemplet med 830s så vet man at den er 
fra etter 1892. Gamle gjenstander vil også ha et mes
terstempel som kan angi alderen. 

KA har en oversikt over gamle mesterstempler. Hvis 
du er usikker eller har spørsmål om et stempel, kan du 
sende et bilde av det til ka@ka.no, så vil vi bistå. 

OM står for Ole Trugelsen 
Mow. Døpt i Christiania  
14. august 1685, omtalt på 
Bragernes fra 1713, hadde  
i 1732 en svenn. Begravet  
8. februar 1732. 

Utfra stempelet vet vi at 
sølvgjenstanden er yngre 
enn 1537. 

Kilde: Norsk Sølv – Gulls-
meder gjennom 600 år.
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Riktig stell og oppbevaring av kirkesølv er en viktig oppgave. Med enkle tiltak kan man 
forlenge brukstiden betraktelig. Tips og råd finnes i heftet «Stell og bevaring av kirkesølv» 
som kan lastes ned fra KAs nettsider. 

Kirkesølvet bør oppbevares i en brann og tyverisikker 
safe når det ikke er i bruk. Registrer også kirke sølvet  
i Kirkebyggdatabasen. Dette bidrar til å redusere risikoen 
for tyveri da den enkelte gjenstand blir sporbar og ikke 
lenger er attraktiv å omsette i kriminelle miljøer. Les mer 
om registrering i KA og Økokrims veileder Kunsttyveri 
fra kirkebygg, 2015.
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Kirkesølvet har en særskilt symbolsk funksjon under gudstjenesten. Disse gjenstandene, 
som denne oblatesken i sølv, dokumenterer også fortidens mestere, lokale givere og hendelser. 
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Riksantikvaren:  www.ra.no  /  22 94 04 00  /  postmottak@ra.no

I DENNE VEILEDEREN 
OM RESTAURERING AV KIRKESØLV

kan du lese om hvilke retningslinjer som gjelder 
og hvor man kan henvende seg for å finne fagfolk med 

kompetanse på restaurering av sølvgjenstander.


