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Onsdag 15. oktober 2008 

 

ULLENSAKER KIRKES 50 ÅRS-JUBILEUM 
HISTORISK KVELD 

 
 
I forbindelse med Ullensaker kirkes 50 års-jubileum, arrangerte Ullensaker 
historielag, Børge-Borgere og Ullensaker kirkeakademi ”Historisk kveld” i 
Menighetssalen. Vi så blant annet tilbake på oppføringen av Ullensaker kirke 
sammen med noen av de lokale håndverkerne som var med å bygge den for vel 
50 år siden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULLENSAKER KIRKE 
BRANNEN OG GJENOPPBYGGINGEN 

 
 
Kari Eriksen innledet med å fortelle om den raske oppføringen av det nye 
kirkebygget etter brannen. Kirken ble bygget med lokale entreprenører og 
håndverkere og kostet 2 mill. kroner. Lokalbefolkningens økonomiske bidrag til 
for eksempel orgelet, var betydelig. 
 
Tor-Vidar Frydenlund ledet denne delen av programmet. Han presenterte 
kveldens Agathonkarer. Agathonkara var Ivar Frydenlund som arbeidet hos 
Agathon Borgen i årene 1948-1956, Kjell Karlsen som var ansatt fra 1953 til 
1996 og Reidar Enger som jobbet der i årene fra 1946 til 1960.  
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BRANNEN 

 
 
Ivar Frydenlund var på Prestegården for å lage ny låvebru 16. juni 1952. 
Omtrent kl. 12.45 så han at det mørknet på himmelen, kort tid etter begynte 
det å styrtregne og så smalt det med en gang. Ivar sa da at han trodde det slo 
ned i kirka, men ingenting var å se. Kort etter hørte han at Brannvesenet fra 
Kløfta kom og da sto røyken opp fra tårnet. 
 
Andre av Agathon Borgens snekkere som arbeidet på nabogården Hauger, grep 
redskap og løp til kirken. Alle gikk de inn i kirken for å redde ut inventaret.  
 
Det var to kvinner, Sigrid Bogstad og Marie Løvig, som stelte på kirkegården da 
uværet startet. De søkte ly inntil kirkeveggen og da det slo ned rett over 
hodene deres, løp de og slo alarm hos Trygve Johansen som i sin tur løp over 
til Hauger og ga beskjed til Agathonkara. 
 
Ivar Frydenlund reddet ut døpefonten fra kirken. Han måtte trille den ut i flere 
deler. Alt inventaret unntatt kirkekrakkene, klarte Agathonkara å redde ut før 
taket begynte å gi etter og de måtte slutte arbeidet.  
 
 
 

GJENOPPBYGGINGEN 
 
 
Det ble kjapt nedsatt en byggekomité og Arnstein Arneberg ble valgt som 
arkitekt. Agathon Borgen la inn anbud på byggejobben og fikk den. Firmaet 
hadde aldri hatt en så stor oppgave. Således var både Reidar Enger, Kjell 
Karlsen og Ivar Frydenlund med på gjenoppbyggingen av kirken. 
 
Den gamle muren sto igjen og vinteren 1955 begynte Kjell Karlsen med hender, 
spett og litt sprengstoff å fjerne gammel stein. Etter forskaling og 
grunnmurstøping, ble den gamle steinen lagt ned i grunnen under kjelleren 
igjen.  
 
Det første byggetrinnet var kjelleren. Reidar Enger begynte å lage lemmer til 
forskalinga i april 1955. Det var tørt og varmt vær – også nede i kjelleren. 
Støpingen av såler og grunnmur gikk fint. 
 
Det andre byggetrinnet var selve kirkehuset. Agathonkara var lenge spent på 
om firmaet også fikk anbudet på dette byggetrinnet, men det gikk greit.  
 
Mannskapet som bygde kirken besto på meste av 12-13 mann. Håndverkerne 
og formannen Simon Tangen var et team. 
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Det første som kom på plass var dragerne og søylene. Så kom buen i 
kirkeskipet. Buen var delt i 3. Reidar Engers jobb var å skjære ut buene. Selve 
støpingen av kirkerommet ble tatt i flere omganger. Åge Solberg var støpebas.   
Da nordsida ble tatt, var det full vinter og gradestokken viste minus 27-28 
grader.  
 
Agathon Borgen kjøpte ny blandemaskin, kombinert med vugge og heis og Ivar 
Frydenlund var maskinist på vuggen. Skedsmo Betong leverte ferdig blandet 
betong til kjelleren, mens resten ble håndblandet på stedet. Reidar Enger var 
med å sette opp ”tårnet” til heisen. 
 
En tykk jernplate som skulle bære spiret, skulle heises opp. Den første plata 
gikk i bakken og ødela mye, men på neste forsøk gikk alt greit. 
 
Spisebrakke og kontor var en ombygd stall. Det ene spilltauet var Simon 
Tangens kontor og huset alle byggetegningene.  
 
Ornamentene på spiret er tegnet av arkitekten selv, Arnstein Arneberg. Fra 
bakken og opp til korset er det 42 meter. Korset er laget hos Sørvold på Kløfta. 
Innvendig utsmykning ble gjort av Alf Rolfsen som brukte freskoteknikk. 
 
Ullensaker kirke ble vigslet med kong Olav til stede, søndag 12. oktober 1958.  


