Ny kirkeklokke i Suldrup
Den 21. december 2014 kunne vi i Suldrup kirke fejre indsættelsen af den nye sognepræst Bodil Nørager. Ved samme lejlighed kunne vi indvie en ny kirkeklokke, doneret med 250.000 kr. af: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formål.
Det er fonden meget magtpåliggende, at vi skal bevare og værne om de gamle, uerstattelige kirkeklokker i landets kirker, hvorfor de meget beredvilligt støttede projektet.
På vegne af Suldrup menighed er menighedsrådet meget taknemmelig for denne donation og at kunne være med til at bevare den gamle kirkeklokke i funktionsduelig
stand mange år fremover.
Der har siden tidligt i middelalderen været en kirkeklokke ved Suldrup kirke. I 1528 udskrev Frederik d.
1. en klokkeskat, der indebar, at kirker, der havde to
klokker skulle aflevere den største, og kirker, der havde tre, den største og den mindste. Klokkerne skulle
omstøbes til kanoner, da man frygtede, at Christian d.
2., der sammen med dronningen og deres tre børn i
1523 var flygtet til Nederlandene, ville forsøge at
genvinde magten.
Forladerkanonen var netop blevet opfundet nogle år
tidligere. Støbte man kanonerne af datidens jernstøbegods, eksploderede de ofte i stedet for at drive kuglen
frem. Støbte man derimod kanonerne af kobber iblandet tin, holdt de fint. Og det er lige netop den legering
klokkebronze består af. I alt blev der beslaglagt 375
tons, svarende til 2/3 af landets klokker.

Den gamle klokke

Ifølge kirkeklokkekonsulent Per Rasmussen er listen vedrørende klokkekonfiskationen i 1528 konkret vedr. Suldrup kirke, Hornum Herred gået tabt. Dog ses det, at kirken har afleveret en klokke, der sammen med 27 andre er afleveret på Aalborg Slot.
Så vi ved, at der i hvert fald har været to klokker i kirken i middelalderen, men
desværre ikke, hvor meget den afleverede klokke har vejet.
Den nuværende kirkeklokke blev oprindelig støbt til Aarestrup kirke i 1582, men
p.g.a. dens lidenhed kunne den ikke høres på Torstedlund, derfor blev den i 1583
skænket til Suldrup kirke, hvor den nu har ringet i tæt ved 450 år. Den vil fremover
blive brugt manuelt sammen med den nye kirkeklokke i forbindelse med højmesser
og kirkelige højtider, idet den nye klokke tonemæssigt er afpasset efter den gamle
klokke, så de to indgår i en harmonisk samklang. I forbindelse med anskaffelsen af
den nye kirkeklokke er der installeret et automatisk ringe- og kimeanlæg. Det gamle
tårnur fra 1962 er taget ud af brug og det mekaniske værk erstattet med et nyt elektronisk impulsur, der slår timeslag fra 06.00 – 22.00.

Projektet er udført af kirkeklokkefirmaet Thubalka, Vejle, og kirkeklokken er støbt af
det hollandske støberi Eijsbouts, Holland.
P.g.a. den trange plads i tårnet, er den nye kirkeklokke hængt op under den gamle, i samme klokkestol.
For at få plads til klokken, er den ifølge kirkeklokkekonsulenten den første i landet, som er støbt smallere
og længere end de traditionelle kirkeklokker. Pga. af
den ændrede form er klokkens vægt mindre og belastningen af tårnet reduceret. På kirkeklokkens ene side
er der følgende inskription:
Jeg ringer til kirke
og dagligt virke.
Jeg ringer for livet,
som Gud har givet.
På den modsatte side er symbolet - Tro, håb og kærlighed. Det samme symbol der blev brugt på den nye Den nye klokke under ophængning
kirkeklokke i Sønderup. Når vi valgte det samme symbol i Suldrup, var det for symbolsk at understrege det nære samarbejde vi altid har haft sognene imellem.
Begrundelsen for, at menighedsrådet besluttede, at arbejde frem
mod en ny kirkeklokke skal findes i et forsøg på at nedsætte udgifterne til den daglige drift, idet
der medgik 180 arbejdstimer årligt alene til ringning. Et automatisk ringeanlæg vil være tjent ind
på under 6 år.
Med udgangspunkt i klokkens
høje kulturhistoriske værdi og det
faktum, at den har ringet ud over
Suldrup sogn i tæt ved 450 år ved
Den nye klokke med teksten synlig
menneskers hjælp, kunne kirkeklokkekonsulenten ikke anbefale en automatisering, idet disse helt unikke og uerstattelige klokker såvel af kulturhistorisk som etisk hensyn bør skånes for moderne indgreb som automatisk klokkeringning samt for stor belastning. Derfor anbefalede konsulenten menighedsrådet at anskaffe en aflastningsklokke, der kunne forsynes med de
automatiske funktioner.
Nationalmuseet er af samme opfattelse, og de skriver: Det kan kun glæde Nationalmuseet, at Suldrup Kirkes menighedsråd har valgt at skåne kirkens gamle fine klokke
og anskaffe en ny, som kan automatiseres. Et klenodie som vi i Suldrup sogn har ansvaret for at værne om og bevare i fremtiden.
Carlo Nielsen.
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