
Det har kommet et initiativ fra medlemmer i Vikna historielag om å engasjere seg i 

vedlikehold og restaurering av Gravkapellet på «gammelkirkegården» på Rørvik. Det er lenge 

siden kapellet var i bruk, og i de senere år har det fungert som oppbevaringsplass for andre 

«kirkeobjekter», som f.eks. et orgel og stolene fra Gammelkirka (den som brant). Kapellet, 

som ble innviet i 1924, vil kunne markere 100-årsjubileum i 2024, dvs. om ca. 3 år. Det betyr 

at det begynner å bli færre og færre som husker hvordan Kapellet fungerte mens det var i 

drift. Man kan fortsette «driften» av bygget slik det vært gjort de siste 50 år, med det 

resultat at riving blir konsekvensen. Alternativt kunne man bruke 100-årsmarkeringen som 

et incitament til å renovere bygget til en minimusstandard med tett tak og tette vinduer og 

dører. 

For hundre år siden var det langt fra kirka ved Berggården og til kirkegården når det var 

begravelse og kistene måtte transporteres til kirkegården. Det ble derfor satt i gang en 

innsamlingsaksjon med både prest og «borgere av byen» for å samle inn midler til å få reist 

et kapell, enten inne på kirkegården eller like inntil. I løpet av ca. 3 år hadde de over kr. 3000 

på bok og kunne sette i gang. Inntil ca. 1960 var kapellet i bruk ved samtlige bisettelser. Da 

kirkegården måtte flyttes enda lenger fra kirka, ble kapellet uhensiktsmessig. Siden har det 

vært brukt som et lager for redskaper og andre kirkelige effekter. 

Så vidt vi har brakt på det rene er kommunen eier, men har neppe vedlikehold av et 

pleietrengende gravkapell høyt på prioriteringslisten når man i kommunen for øvrig har mer 

enn 10 kirkebygg å ta vare på. Nærøykirka er selvsagt et spesialtilfelle i den sammenheng. 

Tiltaket er uten tvil kompatibelt med formål og oppgaver i Vikna historielags Vedtekter, men 

laget har selv ikke muskler nok, verken i form av økonomi eller mannskap til å involvere seg i 

en bevaringsplan.  

Den beste mulighet til restaurering vil nok være om «superinteresserte» enkeltpersoner slår 

seg sammen og danner en Venneforening. Hvis det er mange nok av den kategorien, klarer 

man kanskje å få startet en bevaringsprosess. 

På det mer prinsipielle plan kan man lure på om kapellet tilhører en type bebyggelse som er 

verneverdig. Og hvor spesielt er det å ha et slikt kapell? Dette vet kanskje fagfolk best. Vi er 

kjent med at både Kystmuseet og Nærøysund kommune har mottatt samme henvendelse 

som Vikna Historielag. 

La oss få en god diskusjon om dette på Facebook og lagets hjemmeside 

(https://viknahistorielag.com) 
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