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Brugen af klokker kom til Danmark med 
kristendommen, og deres klang blev natur-
ligt opfattet som vigtige symboler på den 
nye tro. Hedningene i Hedeby syntes, at 
det var en vederstyggelighed, da Ansgar i 
800-tallet fik kongelig tilladelse til at ringe 
med klokken fra byens nyopførte kirke.  
 
Det var en nærliggende tanke, at klokke-
klangen kunne fordrive troen på de gamle 
guder. Senere tiders folkesagn var ikke i 
tvivl om, at trolde ikke kunne udstå lyden 
af klokker, og den opfattelse stemmer godt 
med den officielle kirkes syn: Klokkerne 
forjog ondskab og djævlerier fra sognet. 
Men først og fremmest var klokkerne vig-
tige forkyndere af det, der skete i kirken, 
og derfor var de lige fra kristendommens 
indførelse i Danmark en fast del af enhver 
kirkes udstyr. 
 
Hver eneste kirke ejede flere klokker, som 
havde hver deres placering og opgaver. 
Kirkens store klokkers opgave var at for-
tælle, at det var tid til gudstjeneste og bøn. 

 
Fra 1300-tallet blev der ringet morgen og aften med de store klokker efterfulgt af tre 
gange tre klemt, bedeslagene. Det var den såkaldte Maria-ringning. Når folk hørte de tre 
klemt, skulle de falde på knæ, hvor de end færdedes og bede tre Ave Maria. Traditionen 
med ringning morgen og aften blev fortsat efter reformationen, og efterhånden tømt for 
sin oprindelige funktion. Nu blev den opfattet som at ”solen blev ringet op” og ”solen 
blev ringet ned”. Kimning med den store klokke blev og bliver brugt for at markere de 
store festdage så som jul, påske og pinse. 
 
Kirkerne havde også et større eller mindre antal mindre klokker, der var til brug under 
gudstjenesten for at gøre opmærksom på særligt vigtige steder i messen. Specielt blev 
der ringet, når brødet og vinen forvandledes til Jesu legeme og blod. 
 
Vi ved, at Øster Hornum Kirke også har haft flere klokker. I Sønderholm Kirke hænger 
der en kirkeklokke, støbt i Lübeck år 1600. Den har oprindeligt hængt i Øster Hornum. 
Hvorfor den er havnet i Sønderholm ved vi ikke, men et nærliggende bud er, at det er 
sket i 1769, da begge kirkers tårne blev repareret. De to kirker ”ejedes” af herregården 
Store Restrup, og den daværende ejer Iver Rosenkrantz-Levetzau har sikkert stået og 
manglet en god klokke til sin egen kirke, hvorfor han har fjernet den ene af Øster Hor-
nums. 
 
Ind til for få år siden blev der ringet manuelt med klokken. Nu foregår det pr. automa-
tik, præcist til tiden, så pas på din hørelse, hvis du går op i kirketårnet ved ringetid! 


