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Ny kirkeklokke i Klovborg kirke 2018

I januar 2018 blev der konstateret revnedannelser i den gamle kirkeklokke fra 1591.
Dette gjorde, at klokken ikke længere forsvarligt kunne bruges til daglig ringning, men
alene til gudstjenester og kirkelige handlinger.
I 1936 var klokken i ringe stand, bl.a. en revne i skulderen som er søgt bremset ved at
montere et metalspændebånd. Der var et stort skår i slagringen og kronen var delvis
defekt. Klokken blev hejst ned og skulderrevnen blev svejst af August Nielsen, Thubalkas stifter. Desuden udførtes en overfladesvejsning indvendig i klokken. Denne svejsning er ikke beskrevet i de gamle papirer, så det må formodes at smedemesteren har
opdaget revner eller anden dårligdom, da han havde klokken
på værkstedet.
Klokken forsynedes med en ny
opsvejst jernkrone og ny vuggebom.
Det fremgår af optegnelser fra
Thubalka, at man ikke er tilfreds med klokkens efterfølgende lyd og kvalitet generelt.

Ved undersøgelsen af klokken januar 2018 blev efterklangen kontrolleret. Klokkens
slagtone dør hurtigt ud, 6-8 sekunder, mens de lyse overtoner står i ca. 18 sekunder.
Dette er ikke en særlig lang efterklang. En ny klokke med samme størrelse vil have fuld
efterklang på ca. 60 sekunder.
Afsøgningen viste da også,
at klokken indvendig ved
den gamle svejsning havde
en mængde små fine revner,
der nærmest havde karakter
af krakelering. Det var ikke
revnedannelser der normalt
ses ved klokker og svejsningen burde faktisk være
stærkere end den gamle
klokkemalm. Det tydede på,
at der bag svejsningen er
porøsiteter i den gamle
malm, der fik overfladen til
at sprække. Udtræk af ir
ved nogle revner og ikke ved
andre fortalte, at revnerne
var opstået over tid og at
udviklingen var aktiv.
Menighedsrådet gik derfor i gang med at få en ny kirkeklokke til Klovborg kirke. Der
indhentes tilladelse fra de relevante myndigheder og menighedsrådet indhentede tilbud.
Det blev firmaet Thubalka i Vejle, der vandt licitationen og fremstillingen af den nye
klokke sattes i gang i august 2018.
Samtidig med den nye kirkeklokke installeredes der automatisk ringeanlæg og tilladelse
hertil blev givet i september måned.
Den 21. november er
den nye klokke leveret og skal på plads.
Den gamle klokke
hejses ned og den
nye hejses forsigtigt
op på plads.
Der var mødt en del
mennesker fra byen
og skolen frem for at
se den nye klokke og
følge opsætningen.

For at få den gamle klokke ud
og den nye ind på plads, var det
nødvendigt at bryde noget af
muren ned ved det ene vindue i
tårnet.

Tilfredse medarbejdere fra Thubalka efter
at den ny klokke er
kommet godt indenfor
i tårnet.

Nu mangler blot montering og justering af
klokke og anlæg.

Den nye kirkeklokke blev officielt indviet
ved en festgudstjeneste 2. dec. 2018 - 1.
søndag i advent. Ved gudstjenester medvirkede sognepræst Kirsten Juul, provst
Poul Erik Knudsen, tidl. sognepræst Gunnar Wagner samt provst emeritus Jørgen
Juul.

Inskription på kirkeklokken:
STØBT TIL KLOVBORG KIRKE ÅR 2018
AF PACCARD I FRENKRIG
KLOKKESLAG MED SIKKER RO
GUDS ORD HVOR HÅBET GRO

