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Skaun kirke – eller Vinjar kirkju, som den het i middelalderen, ligger om lag en km sørvest for 
gårdskirken som Einar Tambarskjelve reiste på Husaby rundt 1040. Vinjar Kirkju sto ferdig omkring 
1180, altså nesten halvannet århundre senere – og de to søsterkirkene i Skaun befester inntrykket av 
Venn/Huseby som religiøst samlingssted og maktsenter i middelalderen. 
Kirken på Venn er bygd i kleberstein som ble hogd på Gildskålhaugen, et par hundre meter øst for kirken. 
Bygget har trekk både fra tidlig gotisk (spissbuede portaler) og romansk stil (udekorerte veggflater, tykke 
murer og rundbuede vinduer). 
Tårn og spir stammer fra tiden etter reformasjonen, nærmere bestemt 1649. Også våpenhuset er bygd til 
senere. 
Steinhoggermerkene i søndre portal i skipet finnes også på oktogonen i Nidarosdomen. Dermed er det 
nærliggende å tro at erkebiskop Øystein har hatt en finger med i spillet. Han sendte sine steinhoggere 
rundt på lokale oppdrag – og hva var vel mer naturlig enn å bistå med byggingen av kirken på Venn, ikke 
langt fra Børsa, hvor erkebiskopen hadde vokst opp?  
Av kirkens interiør er det særlig grunn til å merke seg alterbordfronten som skriver seg fra tidlig på 1200-
tallet. Motivene viser bilder fra Jesu barndom, og det finnes i dag bare to slike Maria-tavler i Norge som 
fortsatt står på sin opprinnelige plass i kirken. 
Venn/Husaby var et hellig sted for folk i middelalderen. Etter høvdingetiden gikk Husaby over til å bli 
klostergods under Rein kloster i Rissa. Stedet ble brukt som hospits for pilegrimer på vei til Nidaros, og 
historien forteller at folk dro til Husaby for å søke helbredelse: ”Denne overtro henpeger paa at her i 
Middelalderen har været et hellig Sted, maaske en Pleieanstalt for Syge og Veifarende, eller et Kloster-
hospitium”. (Chr. A. Lange i De norske klostres historie i Middelalderen,1856).  
Ifølge sagnet gikk klosteret ut av bruk etter at en munk hadde myrdet prioren sin foran alteret. 


