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DET KGL. KULTURDEPARTEMENT 

ATT: KULTURMINISTER TRINE SKEI GRANDE (V) 

 

8.januar 2020 

 

Med henvisning til deres ref. 19/2128-3 datert 7.november 2019 

Vi viser til avslag på søknad om statsstipend for bevaring og restaureringer av tårn-ur i 

norske kirker og offentlige bygg. 

Det er med beklagelse at kulturdepartementet har avslått søknaden fra urmaker Svein 

Skarbøvik om stipend for å starte kartlegging og restaureringer av tårn-ur i kirkene og 

offentlige bygg i den hensikt at disse ikke forfaller, men blir bevart for ettertiden. 

Som det fremgikk av søknaden fra Skarbøvik, så er det viktig å ta vare på den delen av 

kulturarven som omfatter tårn-urene i våre ærverdige kirker og offentlige bygg, og som 

strekker seg over en tidsperiode på 3-400 år. Mange av disse er i dårlig forfatning mht. rust, 

slitasje mv., og flere av disse tekniske kulturminnene er produsert av norske urmakere. 

Fagurmakerne Norge er opptatt av å ivareta denne kulturarven. Bl.a. på bakgrunn av 

riksantikvarens anbefaling, så ser vi med forundring på at dette ikke blir prioritert av den 

bevilgende myndighet. Resultatet blir at disse flotte kulturskattene blir stående og forfalle, og 

kunnskapen om reparasjoner og restaureringer av disse blir borte. 

Prosjektet som urmaker Skarbøvik var i gang med var å 1) kartlegge de urene som er 

verneverdig, 2) å få laget en oversikt og serviceinstruks over disse og 3) tilegne seg mere 

kunnskap om dette bl.a. med kursing hos anerkjente restauratører av tårnur i England. 

Tidligere i Norge var det firmaer som sto for mye av dette arbeidet, men de er borte for 

lengst.  

Vi har mange flotte orgler i de norske kirker. Orgler som er med mekaniske piper og 

mekanikk. Kirkene vil ikke erstatte disse med elektroniske orgler. Disse må beholdes og 

restaureres. Vi er rimelig overbevist om at kulturministeren ser likheten kontra bevaring av 

tårnurene. 

UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven ble i Norge ratifisert 
gjennom vedtak i Stortinget, 17. januar 2007.Konvensjonen skal legge grunnlaget for en mer 
målrettet og systematisk innsats for å dokumentere, bevare og fremme immaterielle 
kulturuttrykk blant annet kunst, kunnskaper om tradisjonelt håndverk mv.  
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Vi siterer følgende artikler i UNESCO-konvensjonen: 

Art 8: Tiltak for å verne kulturuttrykk 

1. Uten å innvirke på bestemmelsene i artiklene 5 og 6, skal en Part kunne avgjøre at 
det finnes særlige situasjoner hvor kulturuttrykk innenfor eget territorium står i fare for å bli 
utslettet, er truet, eller på andre måter trenger snarlig beskyttelse. 

2. Partene skal kunne sette i verk alle hensiktsmessige tiltak for å verne og bevare 
kulturuttrykk i situasjoner som beskrevet under punkt 1, i samsvar med bestemmelsene i 
denne konvensjonen. 

Art.10: Utdanning og allmenn bevisstgjøring 
Partene skal:  

a) oppfordre til og fremme forståelse for hvor viktig det er å verne og fremme et 
mangfold av kulturuttrykk, blant annet gjennom utdanningsprogrammer og tiltak for å 
bevisstgjøre allmennheten, sitat slutt.  

I forhold til at Norge har forpliktet seg ift. denne konvensjonen, så kan vi nå konstatere at 
myndighetene ikke følger konvensjonens bestemmelser og ikke legger vekt på å bevare de 
verneverdige tårnurene rundt om i landet. Mange av disse urene er av særdeles høy kvalitet 
og laget av norske urmakere. Det eldste tårnuret som er i drift i dag, befinner seg i Oslo 
domkirke og er i fra 1718. Å erstatte disse med moderne elektroniske verk kan 
sammenlignes med å bytte ut vinduene i bygningene på Norsk Folkemuseum med moderne 
vinduer i aluminium. 

Av de tildelingene som er gjort fra Kulturdepartementet, så er det tydelig at kunstnere som 
bl.a. anvender en kroppsåpning der solen aldri skinner til å skape kunst, blir prioritert fremfor 
å gi støtte til en urmaker som vil ivareta de kulturskattene som finnes i kirketårn og offentlige 
bygg. Som det fremgår av artikkelen på Fagurmakernes hjemmeside, 
http://www.fagurmaker.no/en-kulturell-skandale/, så er dette etter vår og mange andres 
oppfatning, en kulturell skandale av dimensjoner. 

For at kunnskapen om reparasjoner og restaureringer av disse kulturskattene ikke skal 
forsvinne helt, så vil vi stille følgende spørsmål til ministeren;                                                                  
Hvilke tiltak vil Kulturdepartementet iverksette for at dette ikke skjer, og hvilke tiltak vil 
departementet iverksette for å oppfylle forpliktelsene ift. UNESCO-konvensjonen? 

Med vennlig hilsen 

 

Herulf Mathisen, styreleder 

Fagurmakerne Norge 
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