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Presentasjon 

Randulf Larsen har vært kirketjener i Nidaros Domkirke i to perioder, fra 1977 – 81 og fra 

1988 – til dags dato. 

  

Randulf er født i Alstadhaug, tidligere Tjøtta kommune, men har bodd i Trondheim siden 

1966. Han fyller 62 år i november 2004. 

  

Svært mange forbinder Domkirken med Randulf. Det skyldes ikke minst at han møter 

mennesker på en god måte i kirken. Han er tjenestevillig, oppmerksom og løsningsorientert. 

  

Randulf har gode kunnskaper om kirkehuset han forvalter og har stor glede av å gi videre til 

andre av sine kunnskaper og sin entusiasme. 

  

Randulf er svært praktisk og har en sikker estetisk sans. Det har ført til at han har laget en god 

del praktiske hjelpemidler som man gjøre seg nytte av i kirken. 

  

Randulf er allsidig. Hans kunnskaper og interessefelt spenner fra kirkens bygningshistorie til 

barokkmusikk, instrumentmakeri og sykling. Alene eller sammen med kona Kitt, har han 

tilbakelagt mange mil på sykkel både i inn- og utland. Vi kan nevne Irland, Spania og 

Lofoten, og ikke minst tur - retur Trondheim - Roma i 1996, samt rykter om at siste del av 

Spania rundt planlegges fullført neste høst. 

  

I tillegg til at Randulf er en dyktig handverker, har han store kunstneriske evner. Han har 

bygd fem cembaloer helt fra grunnen av. Et av disse nydelige instrumentene har 

kirkemusikerne lånt til Juleoratoriet og andre konserter i Domkirken. 

  

Juryens vurdering 

Juryen har, blant ti anbefalte kandidater, valgt å gi Nidarosen 2004 til kirketjener i Nidaros 

domkirke, Randulf Larsen. Det er tredje gang det deles ut en slik utmerkelse i Nidaros 

bispedømme.  

  

  

Juryen vil særlig fremheve: 

  

Kirketjenerne er en gruppe som gjør en stor innsats i hele bispedømmet. De har en viktig 

oppgave i å ta vare på kirkehus og kirkegårder, og for å legge til rette for at gudstjenester og 

kirkelige handlinger kan utføres på en vakker og verdig måte. Kirketjenerens arbeid er en 

avgjørende faktor for at prest, kateket, diakon, klokker og organist skal kunne konsentrere seg 

om sine oppgaver i gudstjenesten. Kirketjeneren har en viktig funksjon i det å representere 

kirken når den leies ut til konsertarrangører og andre, samt i møte med mennesker både i 

glede og sorg. 

  

Domkirken har en sterk symbolfunksjon for svært mange og forskjellige grupper i vårt land, 

og er derfor et krevende kirkehus å gjøre tjeneste i, også for en kirketjener. Randulf Larsen 

har vist seg å ha særlig gode forutsetninger for denne oppgaven. Gjennom mange års tjeneste, 

har han etablert en personlig identitet og kultur som kirketjener i Domkirken. 



  

Prisvinneren representerer en av de mer usynlige yrkesgrupper i kirken. Juryen ønsker 

gjennom tildelingen å gi en generell  honnør til alle kirketjenere i Nidaros, men først og 

fremst en spesiell honnør til en meget verdig representant, Randulf Larsen. 
 


