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lillestRøm: Terje 
Johansen Skaugvold 
er en av få eksperter 
på tårnur i Norge. Det 
fører han noen ganger 
ut på svært lange 
kjøreturer – blant 
annet til Lillestrøm.
Stine LøkStad
stine.lokstad@rb.no
993 56 321

– Man merker ikke hvor viktig 
disse klokkene er før de stop-
per, og da er det ikke noe annet 
å gjøre enn å kjøre fra Sulitjel-
ma til Lillestrøm, humrer ur-
maker Terje Johansen Skaug-
vold.

MittLillestrøm har flere gan-
ger omtalt klokka på kirketår-
net til Lillestrøm kirke. I fjor vår 
stoppet klokka, og før jul skjed-
de det igjen. Urverket er fra 
1940, og det er ikke mange ur-
makere som kan reparere det.

tar 15 timer
Skaugvold er en av få i Norge 
som har ekspertise på tårnur. I 
begynnelsen av mai satte han 
seg i bilen og kjørte de 114 mile-
ne fra Sulitjelma til Lillestrøm. I 
ren kjøretid tar dette 15 timer 
og 25 minutter, ifølge karttje-
nesten Google Maps. 

Sulitjelma er et lite tettsted i 
Fauske kommune i Nordland, 
med 372 innbyggere (se kart).

– Selv om jeg noen ganger er 
på lange kjøreturer gjennom 
jobben, er det ikke vanlig for 
meg å reise så langt. Problemet 
med disse klokkene er jo at man 
må reise ut, og man kan ikke ak-
kurat sende de i posten. Det fi-
neste med disse turene er at 
man får sett hvor fint det er i 
landet vårt. Jeg føler meg hel-
dig, sier Skaugvold.

Han er utdannet både ingeni-
ør, maskinarbeider og urmaker. 
I dag driver han egen urmaker-
bedrift med to ansatte i Sulitjel-
ma.

startet i Bodø
For rundt 20 år siden fikk han 
høre om problemer med klokka 
på Bodø stasjon, og at de hadde 
fått en urmaker fra Sveits til å 
reparere den.

– Da ringte jeg NSB og spurte 
om de virkelig var nødt til å 
sende noen fra Sveits, og om jeg 
kunne få prøve meg. Slik startet 
jobbene mine med tårnur. Jeg 
bodde i Horten i seks år og da 
hadde jeg ansvaret for uret i 
Horten kirke. Etter hvert har jeg 
opparbeidet meg mye kunn-
skap, og det har ballet på seg 
med flere jobber. Da jeg fikk en 
henvendelse fra kirketjeneren i 

Lillestrøm hadde jeg uansett 
planlagt å ta noen oppdrag i 
Oslo, så da passet det bra, sier 
Skaugvold, som brukte to dager 
på kjøreturen til Østlandet.

Problem med bryter
Før Skaugvold fikk reparert 
uret i Lillestrøm kirke, hadde 
det stått stille siden før jul. 

– Det var et problem med en 
bryter som slo seg av og på, så 
feilen var på det elektriske. Vi 
fikk demontert noen deler som 
hadde feil, og jeg fikk låne et 
verksted på Kongsberg, så vi 
fikk utbedret disse feilene. Det 
er en gammel klokke med man-
ge mekaniske innretninger, så 
da hender det at den stopper 
innimellom, sier han.

– Disse klokkene er ment for å 
vare lenge, men utfordringen er 
godt vedlikehold. Klokkene er 
mekaniske og de må smøres og 
reguleres jevnlig, legger han til.

– Blir det flere turer til Lille-
strøm?

– Reparasjonen vi gjorde nå 
var foreløpig, så det må nok 
gjøres mer service etter hvert. 
Så da blir det sannsynligvis en 
tur til, sier Skaugvold.
Harald Ringstad, avdelingsle-

der for bygg og anlegg i Lille-
strøm kirkelige fellesråd, fortel-
ler at det er viktig for dem å ta 
vare på kirkeuret.

– Vi var heldige som fant Ter-
je og kollegaen Erik Magnus 
Mørk, og nå har uret vært i gang 
de siste to ukene. Nå håper vi å 

få etablert en fast serviceavtale 
hvert kvartal, så vi kan unngå at 
dette unike uret stopper. Det er 
viktig for oss. Denne gangen 
var det en bryter som hadde 
noen komponenter i seg som 
skal byttes ut. Bryteren er nå 
koblet slik at klokka fungerer, 

sier han.
– Er det vanskelig å finne folk 

som kan reparere klokka?
– Ja, dette er dessverre en ut-

døende yrkesgruppe. Vi har 
hatt flere navn opp igjennom, 
men per nå ser det ut til at det 
bare er to igjen, sier Ringstad.

■ Når kirkeuret stopper, kjører Terje 114 mil for å reparere det 

– kan ikke akkurat 
sende klokka i posten

kiRkeURet: Uret på Lillestrøm kirke har stoppet flere ganger det siste året. Tidligere i mai kjørte Terje Johansen Skaugvold fra Sulitjelma for 
å reparere det. Foto: tonje Waal kaRlsen

sUlitjelma: Ligger i Fauske kommune i Nordland. Kjøreturen til 
Lillestrøm er 114 mil lang.  Foto: 1881

komPonent: Dette var en 
av komponentene på kirkeuret 
i Lillestrøm som Terje Johansen 
Skaugvold reparerte.  Foto: 
teRje johansen skaUgvold


