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KIRKER 
av Berit Mathisen

Når befolkningen i Kvalsund skulle til kirke på 
1700 tallet dro de med båter til Hammerfest. 
Rundt 1720 gjorde Thomas von Westen en reise i 
Finnmark. Han var norsk prest og misjonær blant 
samene, og anbefalte at det det skulle bygges 
et kapell på Rakkereide i Kvalsund, til «same-
nes forfremmelse i kristendom.» I 1763 ble 
Kvalsund kapell oppført og innviet. Det var en 
langkirke i tømmer, med 110 plasser. Folk kom 
roende fra distriktet hit til kirke, hvor det også 
var kirkegård. Etter hvert ble kapellet nedslitt og 
rundt 1892 ble den flyttet til Slåtten. Der ble den 
påbygd til kirke og den ble brent av tyskerne i 
1944.

Det ble bygd en ny kirke i Kvalsund i 1892. Det 
var en langkirke i tre med 190 plasser, hvor alter-
tavlen kom fra en tidligere kirke i Hammerfest. 
Kvalsund kirke ble innviet av prost Johannes 

Skar i oktober 1892. Men kirka var bygd på leir-
grunn og muren var dårlig fundamentert. Etter 
hvert ble man redd for at kirka kunne rase ned, 
og den ble stengt for bruk. I 1928 ble kirka tatt 
ned og lagret. Det ble ordnet med et midlertidig 
kirkerom på Halsen skole.

I 1935 ble kirka gjenoppsatt på ny tomt. Kirka 
ble gjeninnviet i juni 1935 av biskop Eivind 
Berggrav. Kirka var en viktig møteplass for folk, 
der ble gitt offentlige kunngjøringer, og på kirke-
bakken utvekslet man nyheter og traff kjentfolk. 
Foruten gudstjenester og begravelser, ble det av 
og til holdt forsamlingsmøter av predikanter. 
I 1944 ble kirka brukt som lasarett for sårede 
tyske soldater på retrett fra fronten. Bare kirka 
sto igjen etter tyskernes brenninger. Da de første 
evakuerte kvalsundværinger kom tilbake i 1945, 
benyttet de kirka som bolig og butikk. Kvalsund 

kirke har kulturhistorisk verdi, og 
har vernestatus listeført. I 2019 får 
Kvalsund kirke «Blå skilt».

I Kokelv ble det bygd kirke i 1960, 
en langkirke med 112 plasser. Den 
hadde også gravplass. Kirka ble 
bygd av tyske fredsvenner, kalt 
Aksjon soningstegn. Det var unge 
tyskere som reiste nordover for å 
bygge opp, det deres fedre hadde 
brent ned under krigen. I tillegg til 
gudstjenester, blir det holdt stor-
forsamlinger der for læstadianere, 
med tilreisende predikanter.
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Sennaland kapell i Aissaroivve ble vigslet i 1962. 
Kapellet ble bygd etter krigen i Kautokeino og 
brukt som interimskirke der, før den ble flyttet 
til Sennaland. Det blir holdt to gudstjenester på 
Aissaroivve  for flyttsamene som har sommerbo-
plasser i Kvalsund kommune. Kirka har vært en 
møteplass for samene om sommeren. Samemi-
sjonen har holdt møter der.

Før evakueringen var det bedehus på Slettelv 
og på 1950-tallet ble det gjenoppbygd. Da ble 
det også bygd bedehus i Saraby, Stallogargo, 

Repparfjordbotn og Fægfjord. Disse ble brukt 
av læstadianerne og andre misjonsforeninger. 
I kommunen har det vært holdt husmøter, hvor 
man samlet seg til Guds ord i hjemmene.

Det har vært holdt gudstjenester i Revsneshavn 
og i Klubbukt grendehus. Presten holder også 
andakter på Kvalsund sykehjem og på Kokelv 
bo -og omsorgssenter. I Repparfjord ungdoms-
senter holder misjonsforeninger møter for barn 
og voksne.
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