


Hedmark registrerer klokketårn
Hvorfor?

v/Elisabeth Seip og Karoline Finstad Vold  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
2) ESE…. KFV – vi utgjør en arbeidende styringsgruppe for satsingen. Vi skal kommet tilbake til hvordan vi har arbeidetSå hvorfor har vi startet dette arbeidet? På en måte taler bildene vi har sett for seg og viser en viktig grunn.For 



Klokketårnene - en frodig med «glemt» del av 
vår kulturarv

• Vi er nysgjerrige og ivrige etter å få mer kunnskap og  
kunne overføre denne til andre

• Ønsker å legge til rette for at flere vil ta vare på 
klokketårnene

• Bidra med et grunnlag for videre forskning,
artikler, skoleoppgaver m.m.

• Viktige element i kulturlandskapet
• Har stor symbolverdi for de rike jordbruksbygdene
• Potensiale for merkevarebygging

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klokketårnene er en frodig og med årene glemt del av vår k.arv- en kulturarv vi gjennom mange år har ønsket å se nærmere på og vite mer om. – og det haster ….etterhvert som det stadig blir færre som har opplevd at klokkene var i aktiv bruk (ut over ringing til pinse og kanskje jul) er til stede. Vi var nysgjerrige og ønsket å vite mer om disse landskapsmarkørene og smykkene som disse tårnene representerer. Vi ser her en økende interesse – flere søker tilskuddStartet i 2015.  Rett timing. Hadde en resursperson//historiker i avdelingen som var blitt pensjonist og som gjerne ville arbeide med dette. Så det var et viktig utgangspunkt for å prioritere dette etterlengtede arbeidet. Snakker da om Kari Lintoft som dessverre gikk bort for litt over et år siden, og som har bidratt betydelig med grunnlagsmaterialet.   Bestandskartlegging. Som kan gi grunnlag forskning, studentoppgaver, artikler og skoleoppgaver. -Tårnene utgjør viktige elementer i kulturlandskapet, og har stor symbolverdi for de rike jordbruksbygdene her på Hedmarken, og ikke minst her ligger det et stort potensial for merkevarebygging og profilering.  Merkevarer som forteller om mange hundre års betydning som store matprodusenter. 



Ivar Aasen, som reiste gjennom Ringsaker fra Hadeland til 
Gudbrandsdalen i 1845 merket seg følgende om byggeskikken «Gaardene
er store og præktigt bebyggede; … På et af de høieste Huse er sædvanligt
et lidet Taarn af en kunstig Bygningsmaade; disse Taarn rage op over 
Gaardene, saaledes at en Fremmed kan troe at see en Kirke paa hver 
Gaard.» 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fra Samsal. Glemt, men langt fra usynlig kulturarv. Dette har inspirert Prøysen til «Matklokka» som Sigbjørn nettopp leste fra.Jeg trudde det var kirker alt jeg så – sa jenta. Hun kom fra en vestlandsbygd og skulle ta seg tjeneste i Ringsaker. (fritt sitert etter Alf Prøysens stubb ”Matklokka”) 



Inspirasjon eller tilfeldig?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nysgjerrige: Kom inspirasjonen direkte fra Paris? Eller fra Stavkirkene? Herregårdene? Den rike variasjonen i stiluttrykk vitner i alle fall om en åpenhet for impulser utenfra, estetisk sans og håndverkerdyktighet. – og fortjener en plass i norsk stilhistorieDette og mange andre spørsmål har vi stilt oss.  



Mangelfull kunnskap

• Vet relativt lite om tårnenes historie
• Når kom de første?
• Når ble det vanlig?
• Utbredelse? Geografiske særpreg? 

Likheter/ulikheter?
• Var Hedmarken det viktigste området?
• Hvor mange er bevart i dag, og hvor 

mange er revet?
• Hvem har tegnet og bygget dem? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er noen av de spørsmålene vi har stilt oss opp gjennom årene. Noen få før 1800. må ha vært mange her rundt 1840 (Aasen), og mange kom til i tiden fram mot 1920. 1950 årene tilbakegang (armbåndsuret, færre arbeidsfolk, traktoren.) 



• Hva var de inspirert av? Forbilder i kirkebygg 
og kunsthistorien 

• Sammenheng mellom tårn og 
bygningens stilhistorie?

• Hva kan tårnene fortelle om velstand og 
makt? (arbeidsgivere og arbeidsfolk)

• Moter?
• Hvordan står det til med dem?
• Funksjoner/bruk - har de noen funksjon i dag? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Moderne hytte.



Merkevarebyggere – symbolverdi – forteller om 
Hedmarken som stor matprodusent 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dag bruker flere nettopp klokketårnene i sin profil i næringssammenheng. – og det er en spennende del av historieformidlingen.  Og laftebedrifter produserer faktisk mange nye klokketårn på bestilling i dag p.g.a økt etterspørsel – da spesielt til nye hytter  (som smykker uten funksjon)



Samarbeidsprosjekt

• Fylkeskommunen
• Fylkesmannen 
• Landbrukskontorene
• Lag og foreninger
• Eierne av klokketårn
• Anno Museum/Domkirkeodden
• Ressurspersoner 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Startet opp i 2015 i Ringsaker. Hadde ikke vært mulig uten stor grad av lokal deltakelse.  



Finansiering

• Norsk kulturråd
• Riksantikvaren 
• Fylkeskommunen 
• Fylkesmannen 
• Stor grad av egeninnsats fra lag, foreninger og 

enkeltpersoner  
• Håper på å skaffe midler til registrering i hele 

fylket 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi søkte kulturrådet, Riksantikvaren og egne institusjoner og fikk en god start til et omfattende arkivarbeid.  Parallelt er det gitt tilskudd til restaureingsprosjekter (Her fra Sjurderud) 



Møter og feltarbeid

• Møter med landbrukskontor, historielag, 
bondelag, bonde- og småbrukerlag og 
bygdekvinnelag

• Historielag i Ringsaker og Løten og nettverket 
for Stange vestbygd har gjennomført 
registreringene

• 2 studenter har gjort arbeidet for Nes og 
Helgøya samt koordinert og strukturert 
materialet   

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Møter med landbrukskontor, historielag, bondelag, bygdekvinnelag (invitert)m.m. om samarbeid for å kartlegge klokketårn i sitt område. Ringsaker – start. 4 hist. Lag gjort jobben i tillegg til Nikolai og Alexander som har registrert Helgøya og Nes nå i sommer. Historielaget kontakt for å samle inn skjemaene og fotografere tårnene. Fikk dekket kostnader med kr 10.000 pr historielag.



Arkivarbeid 
• SEFRAK (viser hvor mange klokketårn

det var på 1980 og 1990-tallet) 
• Norske Gardsbruk
• Bygdebøker 
• Riksantikvarens arkiv
• Digitalt museum, fotografier
• Branntakster, auksjonsprotokoller
• Nabofylker 
• Kontakter med universitet

på Ås, museer m.m.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
12) I forkant av dette ble det gjort et omfattende arkivarbeid. Gikk gjennom SEFRAK – nasjonale bygningsregistreringen av bygninger fra før 1900 som ble utført på 1980 og 90 –tallet. gir en indikasjon på hvor mange som er igjen i dag, og et grunnlag for hvem vi skulle kontakte.   Bygdebøker: konstaterte at det finnes få artikler og ingenting når det gjelder det arkitektoniske uttrykket, markører i kulturlandskapet . Eller om bygningshistoriske elementer. Noen få artikler om matklokka. Gerd Skiaker Stenberg om Matklokker i Gammalt fra Stange og Romedal 1999), en artikkel om klokker i Løten av Svein Liven (som vi skal høre senere i dag) Lautin, og en artikkel om Klangen som stilna fra Oppland. Eller om buklokker fra Nes på Romerike (Jan Erik Horgen), men det meste av det som er skrevet konsentrerer seg om selve klokka og bruken.  Ellers spredte opplysninger i ulike sammenhenger. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0g4L6yvfWAhWqAJoKHYIvCUAQjRwIBw&url=https://digitaltmuseum.no/search/?aq%3Dtopic:%22Klokket%C3%A5rn%22%2Bowner:%22NF%22&psig=AOvVaw3kqCfse1dwBtfUBS3x5gyx&ust=1508327156680205
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0g4L6yvfWAhWqAJoKHYIvCUAQjRwIBw&url=https://digitaltmuseum.no/search/?aq%3Dtopic:%22Klokket%C3%A5rn%22%2Bowner:%22NF%22&psig=AOvVaw3kqCfse1dwBtfUBS3x5gyx&ust=1508327156680205


Spørreskjema
• På hvilket bygg står/sto klokketårnet, og er det 

fornyet eller byttet ut på et senere tidspunkt? 
• Har klokketårnet årstall eller initialer, i tilfelle hvilke? 
• Finnes det kunnskap om hvem som skal ha laget 

tårnet? Er håndverkeren ekstern eller lokal?
• Hvordan vil du beskrive tilstanden på tårnet:
• Flere spørsmål om selve klokka samt 

tradisjon/historier
• Finnes det gamle foto som viser klokketårnet  

og bygningen det sto på som vi kan få
registrert og kopiert?

• Tillatelse til bruk/publisering 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utarbeidet et spørreskjema som ble sent ut til alle eiere vi visste hadde eller hadde hatt klokketårn. SEFRAK  grunnlag for å sette opp en adresseliste over gårder der vi enten på fotografier eller gjennom annen informasjon visste det var eller hadde vært et klokketårn, Legges inn i digitalt museum (krav fra norsk kulturråd)  



Varierte tilbakemeldinger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noen hadde mye informasjon, og noen lite. Begge deler viktige tilbakemeldinger. Mange spennende innspill både om klokka og tårnet. En viktig del var bilder og fotografier (også av ting som er revet) 



Fotografier

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mæhlum nordre, Brøttum Gjerne gamle foto, detalj av tårn og eventuell klokke, og plassering på bygning på tunet. Klokka omstøpt på fra Gjøvik støperi 1901, men har også 1818 risset inn på motsatt side   



Plassering av klokketårnene

• stabbur (ofte kalt stabbursklokker)
• låven 
• stallen 
• eldhuset
• føderådsbygningen/drengestua. 
• våningshuset
• ofte flyttet 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilbakemeldingen gir nyttig kunnskap om plassering/eventuell flytting av klokketårnene. Nåværende og tidligere plassering. På stabbur, våningshus, driftsbygningFlyttet når bygninger ble revet 



Kartfestingen viser:
Tettheten er størst i de gode sør og vestvendte områdene mot Mjøsa, 
mens det er langt færre i indre og mer marginale områder. I indre og
høyereliggende områder i Furnes og indre og nordlige del av Ringsaker 
er det ikke registrert klokketårn i det hele tatt. Dette understreker at 
matklokka i all hovedsak hørte til i de beste åkerbruksstrøkene. At så å 
si alle eiendommer med klokketårn har bruksnummer 1 viser videre at 
klokker og tårn forekom på de største og beste eiendommene i hver
krets. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kartfesting: Den forteller mye om forholdet mellom gårdene, at så å si alle eiendommer med klokketårn har bruksnummer 1. – og gir en bekreftelse på at tårnene forekom på de største og beste eiendommene i hver kretsMen selv om dette først og fremst har vært et storgårdsfenomen, men også at de forekommer på mindre bruk – når skjedde det? Rapporten skal vise resultater. Her en konstatering fra Ringsaker. Gaupen t.v og nord for Moelv.



Status 

• Hele Ringsaker registrert (2015 -2017) 135 stk
• Hele Stange (2016) 84 stk
• Stor del av Løten (2016) 32 stk
• Hamar og Vang skal starte i 2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Brøttums yngste klokketårn, med klokke innkjøpt i anledning OL på Lillehammer 1994 og tårn snekret i 2011. Mangler ca 25 i Løten . Av de 32  (var 6 ikke med på den opprinnelige lista. 



Videre arbeid 
• Fullføre registreringene
• Bearbeiding og strukturering av materialet
• Innlegging av data i Digitalt museum og på kart 

(Innlandsgis)
• Sluttrapport for Hedmarken
• Stimulere til restaureringsprosjekter

og kurs for håndverkere
• Stimulere studenter og andre 
• Kanskje på agendaen i de kommunale 

kulturminneplanene og kommunenes strategi 
for bruk av SMIL-midler    

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilskuddsmidler i Kulturminnefondet (helst som de lav en km plan), HFK, Smil etc 



Sluttord
• Vi håper at vi med denne kartleggingen kan bidra til at tårnene, 

klokkene og historier blir tatt vare på 
• Lokalkunnskap er/har vært svært viktig og avgjørende 
• Økt bevissthet 
• Innhentet og fått ny kunnskap  
• Resultater i form av økt interesse blant eiere, forvaltningen, 

fagmiljøer og allmennheten
• Artikler i årbøker, rapporter, forskning
• Økt håndverkskompetanse gjennom 

restaureringer  
• Unge lovende arkitekt- og kunsthistorie-

studenter har vist interesse
• God dekning i presse og sosiale medier
• Økt verdiskaping  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Håper at dere vil være med videre i innsatsen for å ivareta både historien og den fysiske kulturarven som klokketårnene representerer. Vi håper på å kunne få inn mer informasjon, flere bilder, kanskje arkitekttegninger og historier som kan supplere det vi allerede har. Takke dere som har vært involvert for innsatsen og ser fram til det videre samarbeidet om klokketårnene i Hedmark.Takk for oss
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