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I Vor Frelsers navn
Få kirker i Danmark har så mange klokker i tårnet som Vor
Frelsers Kirke i København. Klokkernes klang er en væsentlig
del af Christianshavns gadeliv; hver time lyder melodier fra
tårnet og ugentligt kan spadserende ved den charmerende bydels
kanaler og volde lytte til koncertklokkespillets varierede klange
og udtryk. Før kirkens tjenester ringes de store pendulerende
klokker i tårnets klokkestol – den største er også én af Danmarks
største, ophængt midt i klokkestolen i tårnets øverste stokværk.
Det imponerende tårn er ikke alene en uforglemmelig oplevelse
for øjet; ørerne tiltrækkes også af de malmklange, det høje tårn
kan sende ud i byen og verden.
Som Danmarks største barokkirke, hvor pomp og pragt stråler ud
af arkitekternes, skulptørernes og orgelbyggernes værker, har
Vor Frelsers Kirke naturligvis aldrig manglet klokkekraft.
Malmklokker ’synger’ deres meddelelser ud fra kirkerne, og
ordet ’sangværk’, der i 1700-tallet brugtes om det gamle
klokkespil i Vor Frue Kirke, er også i brug om det klokkespil,
Vor Frelsers Kirke fik 16. december 1928. Kirkens berømte

Frelsermanden på Christianshavn
©Flemming Sørensen

kapellan fra 1822-1826, N.F.S. Grundtvig, havde i sin salmedigtning en stærk sans for
kirkeklokkers poetiske betydning som kirkernes udadvendte sang, der afspejlede kirkernes indre
menighedssang. De store anskaffelser af klokker til Vor Frelsers Kirke den korte periode fra 1928
til 1933 er åndeligt set en udløber af grundtvigianismens sejrsgang (og sejrssang) i den danske
kirke.
I Holland og Flandern, hvor klokkespilkunsten stammer fra, er klokkespillet og til en vis grad også
kirkeorglerne en borgerlig/verdslig tradition: Klokkespil og orgler er borgerskabets fælles
anskaffelser til byens forskønnelse og ikke kun en gejstlig og liturgisk pragt. Derfor overlevede
orglerne i vid udstrækning i de nederlandske kirker i 1500-tallet den barske reformation, der ellers
smadrede al kunst i kirkerne (billedstormen).
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Anskaffelsen og ibrugtagningen af klokkespillet i Vor Frelsers Kirke i 1928 var af en anden åndelig
beskaffenhed: Med grundtvigianismen var selve kirkesangen blevet et bærende fundament for den
danske kirke og et klokkespil kunne nok på vanlig hollandsk vis være en gave fra borgerskabet,
men dog alligevel et fuldtonende kirkeligt instrument. Set med grundtvigske øjne, eller rettere: hørt
med grundtvigske ører, er selve sangen (også klokkesangen) kirkens menneskelige
hovedhjørnesten, hvor den guddommelige hovedhjørnesten er den korsfæstede og opstandne frelser
– som han troner 93 meter over Christianshavns.
Historien om dette pionerarbejde i 1920’erne kan væves sammen med Christianshavns udvikling i
netop disse år. Fra at være Københavns baggård med tugthus, social nød, slum og uhygiejniske
boligforhold for alt for mange arbejderfamilier, blev en stor del af det centrale Christianshavn
saneret og bedre boligforhold blev skabt med de nye, forholdsvis høje bygninger i Vor Frelsers
Kirkes omgivelser. Klokkespillet fra 1928 er sammen med bygninger som Lagkagehuset,
voldboligerne og Salvatorgården en del af det moderne Christianshavns identitet.
Den største rolle i Vor Frelsers Kirkes klokkehistorie spiller ganske få driftige og visionære
personligheder. Derfor vil en dokumentation af klokkehistorien i Vor Frelsers Kirke på denne tid
også til en vis grad blive et portræt af disse mennesker gennem deres efterladte breve, skitser og
andre tilgængelige skriftlige kilder.
Ud i byen og ud i verden. Det er kirkeklokkers formål at sende velsignelse ud fra tårnene som paven
ved særlige lejligheder sender sin ud fra Peterskirkens balkon ’urbi et orbi’. I en travl bydel og en
stresset hverdag kan det være udfordrende, ja endda provokerende, at de gamle malmklokkers klang
velsigner gode og onde, fredfyldte og stressede. De synger med en røst fra en tid, der ikke er vores.
Men når vi står stille et øjeblik og hører en melodi fra ’sangværket’, når vi bemærker, at de tre store
klokker ringer ’Te Deum’ før højmessen – eller blot, når vi fortravlet bemærker ved et klokkeslag
fra tårnet, at ’nå, nu er klokken kvart over’, ja, så er det en velsignelse, vi modtager. Det er en
velsignelse dagligt at få at vide, at kirken ligger, hvor den har ligget i over 300 år, Kristus forkyndes
korsfæstet og opstanden hver søndag, og det største og mest uforståelige er forbundet med det mest
dagligdags og fortravlede i klokkernes klang. Det er den tryghed, Grundtvig beskriver i sin
gendigtning af Mattæus:
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Som hønen klukker mindelig,

Det Herren er, som kalder så

så kirkeklokken ringer:

med klare klokketoner;

O, kommer, små, nu brat til mig,

o, lad om kap til ham os gå,

se, hvor jeg breder vinger

vor kærlige forsoner!

at vogte jer med kraft og flid

Hos ham er fred og hvile ret,

for høg og ræv til evig tid,

hans åg er godt, hans byrde let,

som hønen sine spæde!

som hønens for de spæde!

Denne skriftlige fremstilling har som problemformulering at beskrive anskaffelsen af klokkespillet i
1928 til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn ud fra skriftlige kilder, fotos og andre iagttagelser.
Arbejdet er gjort i forbindelse med diplomeksamen i campanologi ved Den Skandinaviske
Klokkenistskole i Løgumkloster 2008.
Det omfattende tilgængelige materiale omfatter også dokumentation vedrørende den videre
anskaffelse, der endelig fuldendtes i 1933. Denne fremstilling koncentrerer sig alene om tiden fra
1917-1928 og især P.S. Rung-Kellers indsats og betydning for klokkespillets anskaffelse.
Fremstillingen har form af et kapitel til et Festskrift, der med bidrag fra flere forfattere skal
udkomme i december 2008, hvor klokkespillet har 80 års fødselsdag.
Christianshavn, 16. juni 2008 - Lars Sømod, organist og klokkenist ved Vor Frelsers Kirke

Ved stokklaveret ©Flemming Sørensen
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P. S. Rung-Keller og klokkespillet i Vor Frelsers Kirke
31. oktober 1517 slog munken Martin Luther sine 95 afladsteser op på kirkedøren i Wittenberg, og
400 år senere var det naturligt, at den lutherske kirke bl.a. i Danmark ville benytte jubilæet til at
fejre kirkens fødsel og Luthers modige handling.
I Vor Frelsers Kirke på Christianshavn virkede på denne tid flere dygtige mænd,
men særligt organisten har i eftertiden sat sig spor – et renæssancemenneske
som Martin Luther, men i ordets mere moderne betydning. Paul Sophus RungKeller var fra 1906 ansat ved Vor Frelsers Kirke, et embede, han beklædte i det
meste af et halvt århundrede frem til 1949, hvor hans 70 års fødselsdag blev
afslutningen på embedsperioden i Christian V’s barokkirke. Disse år, især årene
fra århundredeskiftet frem til slutningen af 1930’erne, var år, der bød på mange forbedringer og nye
installationer i Vor Frelsers Kirke: Centralvarme, elektrisk lyd, Marcussens orgelrenovering og
gravkapellernes nedlæggelse og nyindretning1. Men mest markant og enestående var anskaffelsen af
kirkens og Havnens klokkespil – det første, store koncertklokkespil i Danmark, støbt og stemt efter
de nye principper for tonemåling af klokker og anskaffet for midler, indsamlet på Christianshavn og
i hele byen2.
I sin ungdom omkring århundredeskiftet var R.-K. med sin medfødte musikalske nysgerrighed
ivrigt optaget af orgelbygning og renoverede og byggede orgler fra sit eget værksted. Rung-Keller
var dog først og fremmest musiker, uddannet hos de bedste lærere inden for den eklektiske stil,
tiden kunne byde på i København: Thomas Laub i musikteori, G. Matthison-Hansen i orgelspil og
morbroderen Frederik Rung i klaver3. R.-K.’s evne og interesse for komposition blev styrket af
undervisning i faget af domorganist Otto Malling, og en del af R.-K.’s kompositioner for kor og
orgel lever endnu – selvfølgelig især i Vor Frelsers Kirke. En enkelt salmemelodi synges endnu fra
koralbogen, nemlig ’Kirken er som himmerige’ – og R.-K.’s lille ritornel ’Vor Frelsers Kirkes
Klokkesang’ høres naturligvis også dagligt fra kirkens sangværk.

1

Landsarkivet: Vor Frelsers Sogns Menighedsråd: Diverse bygnings- og inventarsager 1903-1940
Landsarkivet: Vor Frelsers Sogns Menighedsråd: Klokkespillets indretning 1923-1932
3
Dansk Biografisk Haandleksikon 1926 p.279-280
2
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Da Rung-Keller lagde den praktiske orgelbygning på hylden i det første tiår af århundredet, fik han
mere tid til at dyrke en anden håndværksmæssig interesse: Klokkestøbningens ældgamle kunst. På
studierejser til Belgien og Nederlandene gjorde R.-K. sig bekendt med klokkespilskunsten, der
havde fået en renæssance i netop disse lande, og fejringen af reformationsjubilæet i 1917 ved Vor
Frelsers Kirke blev for den ambitiøse R.-K. en anledning til at starte en lignende renæssance i
Danmark.
I 1928, helt nøjagtigt fredag 14. december kl. 19.30, holdt Rung-Keller et foredrag i radioen,
daværende Statsradiofonien, med titlen ’Om Klokkespil og Klokkestøbning’. Dette foredrag, der
foreligger i manuskript, dateret 9. okt. 1928, men desværre ikke i optagelse, er en ikke blot meget
personlig, men også teknisk detaljeret gennemgang af klokkestøbningens historie og håndværk, og
et meget engageret campanologisk dokument.
Akustikeren og håndværkeren Rung-Keller karakteriseres mellem linjerne i dette citat:
’Det umiddelbare indtryk af klokkers musikalske og akustiske værdi er …
meget afhængig af mange forskelligartede forhold, hvorfor det er såre
vigtigt at kunne støtte sig til de moderne målemetoder, der ved stadige
forbedringer vil give et upartisk billede af det sande klokketonebundt, og
ikke at være henvist alene til det menneskelige øre, der hvor musikalsk det
end kan være, også må vænne sig til at høre på klokkemusik og
klokkerenhed, da selv de reneste overtoner (målte i milliooktaver) på
grund af deres styrke som i intet andet musikinstrument, i kunstmusikken
må danne mange sammenstød i harmoni og melodiforbindelser under
klokkespil’ 4
Forfatteren er begejstret for det 20.århundredes nye tekniske muligheder for at måle klokkers
toneindhold; det menneskelige øre må bøje sig for sagkundskaben. Få dage senere, i julen 1928, er
R.-K. endda lettere ophidset, at "de lyttere, der mener, at et renstemt klokkespil lyder falskt, skulle
prøve at lytte et virkeligt falskt spil, sådan som jeg kender dem og har målt dem både herhjemme og
i udlandet’5. Mellem linjerne hentyder R.-K. her til fortidens ringe agtelse for klokker og
klokkespil; han var en pioner på dette område, hvor hans forgængere i musiklivet ikke havde haft
4
5

Rung-Keller: 'Om klokkespil og klokkestøbning', 9.10.28 p.11
Rung-Keller: ’Klokkerenhed’ Julen 1928
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hverken sans eller interesse til overs for klokkespil. Måske tænker han med betegnelsen ’et virkeligt
falskt klokkespil’ på Frederiksborg Slots klokkespil, der var det eneste i Danmark i begyndelsen af
det 20. århundrede. Betegnende nok for tidens smag og vel også tidens evner for klokkestøbning,
var netop dette spil ikke af en lødighed, der indbød til gentagelse.6
Frederik Rung, R.-K.’s morbror, havde i 1899 godkendt de 5 klokker til Københavns Rådhusspil –
ikke fordi F.R. i udgangspunktet var særlig klokkeinteresseret, men fordi han ansås for at have ’det
fineste øre i København’7. Da nevøen tog interessen for klokker op, var tiden moden til at
beskæftige sig med eksakte instrumentmålinger i stedet for ’fine ører’ (sådan nogle har Rung-Keller
ganske givet også været udstyret med fra naturens hånd).
Vi finder bevis for Rung-Kellers ’læretid’ hos Frederik Rung i en lille artikel fra Dagbladet
Nordjylland, mandag 20. april 1903. Dette år leverede ’De Smithske Jernstøberier og
Maskinværksteder’ (se nedenfor) en klokke til Esajaskirken i København. Klokken blev tonemålt af
morbror Frederik Rung og nevø Rung-Keller, og avisen citerer deres begejstring:
’Efter hvad der fremgår dels af forskellige prøver, der er foretaget her i
Aalborg og nu også af det over klokken til Esajaskirken afgivne skøn [Rung
og Rung-Kellers], er det lykkedes Direktør Sørensen ved de Smithske
Støberier og Maskinværksteder, som den, der konstruerer formen og leder
udførelsen, i forholdsvis kort tid at gøre betydelige skridt fremad på
klokkestøbningens bane’,8
Men ikke blot Rung-Kellers tidstypiske interesse for akustik og praktiske discipliner fik stor
betydning for klokkespillets opsætning i Vor Frelsers Kirke. Også hans evne til at knytte kontakt og
samarbejde med andre personligheder var af grundlæggende betydning.
En af R.-K.’s kontakter var tårnurmager Bertram Larsen, der havde et indgående kendskab til Vor
Frelsers Kirkes kæmpeur fra 1699. Da Københavns nye rådhus skulle have installeret urværk og
ritornelspil, vurderede Larsen for bystyret i 1896, om det gamle ur i Vor Frelsers Kirke kunne
6
7
8

Jf. Hillerød 1945-2006, udgivet af Hillerød Kommune 2006. Ulla Handler: Frederiksborgs Slots Klokkespil p.424
Torben Ejlersen: Københavns Kronik 87, p.4-9
Her gengivet fra Tyge Lassens ’De Smidtske’ 1834-1959 p.58
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flyttes og bruges. Det enorme urværk var ved at blive overflødiggjort, da firmaet Kemp &
Lauritzen netop på denne tid opsatte det nye elektriske urværk i kirken. Heldigvis faldt ideen, og
kirken beholdt sit ur. Da Bertram Larsen (1854-1935) havde viet sit liv til istandsættelse af de
gamle danske tårnure9, der på denne tid gik deres undergang i møde pga. ny tårnursteknik og
almindelig mangel på opmærksomhed, måtte hans indsats også en dag nå Vor Frelsers Kirkes
kæmpeur. I 1920 restaurerede han uret; en restaurering, der, set i bakspejlet, kunne have tålt en
grundigere drøftelse. Af ursagens papirer fra 1917-1920 fremgår det, at uret ikke havde
kirkebestyrelsens store interesse, og det var Larsen og Rung-Keller, der drev restaureringen
igennem uden store modsigelser. I forbindelse med denne ursag opsatte Bertram Larsen 8 stemte
klokker i lanternen i Vor Frelsers Kirkes tårn, og hermed var kimen til klokkespillet lagt. Da R.-K.
på festdagen for reformationen, den 31. oktober, med hamre spillede salmemelodier på disse
klokker, indledte han samtidig en ny tid for klokkestøbning og klokkespil i Danmark.
I et udateret brev til kirkeværgen John Jacobsen skriver R.-K. om klokkerne i Vor Frelsers – både
dem i tårnet og dem i kirken. Sidstnævnte er to kvarter- og timeslagsklokker, der er placeret oven
over orglet. De går tilbage til hhv. Christian IV’s første kirke på Christianshavn og Tessin 1700.
Disse forholdsvis store ’messeklokker’ er ikke registreret i Rung-Kellers oversigt over danske
kirkeklokker fra 1943, men beskrives i ’Danmark Kirker’10 Det omtalte brev må datere sig tidligt i
organistens og kirkeværgens bekendtskab og kan måske være begyndelsen på den proces, der i
løbet af 1920’erne førte til Vor Frelsers Kirkes omfattende klokkekor:
’P. S. R. K.

Kære Hr. Fabrikant Jacobsen!

Da jeg gerne i nær fremtid ville forelægge dem nogle foreløbige resultater, jeg er
kommen til m.h.t. kirkeklokkerne i Frelsers Kirke og eventuelle andre klokker
sammesteds, ville jeg bede Dem om tilladelse til at foretage en prøveringning med
kirkens klokker en morgen kl. 8 f. eks. når der alligevel ringes for at høre hver af
dem og de forskellige sammen. Klokkernes toner er opmålte, men skulle jeg gerne
tage nogle indirekte målinger i nogen afstand, medens der ringes.
9

Torben Ejlersen: Københavns Kronik 87, p.4-9
Danmarks Kirker, Vor Frelsers Kirke, København by, hft. 13-14, bd. 2, 461
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Var det mulig, at kirkeværgen kunne og ville være til stede den halve time, det kan
tage, ville det være udmærket. Foruden toneforholdet mellem klokkerne, finder
jeg det meget vigtigt at gøre Dem opmærksom på forskellige forhold ved
klokkernes gang under ringningen og som jeg mener snarest bør efterses, tillige
hvor meget det har på sig m.h.t. spirets svingning, når den største klokke ringes,
da man påstår, dette kan ses nede fra gaden (!), hvilket ikke kan være gode tegn
m.h.t. Kristusfigurens stabilitet.
Med venlig hilsen og tak for sidst er jeg Deres ærbødige
P.S. Rung-Keller.
Det er mig en stor glæde at høre klokkernes slag inde i kirken og som
indledningstegn til tjenestens begyndelse.’11
Der er flere sætninger i dette brev, der afslører, at det må være et tidligt brev mellem de to senere
klokkeentusiaster. Afslutningen ’Deres ærbødige’ afløses senere af ’med venlig hilsen’, og vrøvlet
om, at Kristusfiguren er i fare for nedstyrtning (blot få år efter spirets istandsættelse i slutningen af
1890’erne) virker som et overtalelsesmiddel i forhold til en ansvarsbevidst kirkeværge. De
’foreløbige resultater’ lyder, som om Rung-Keller er blevet opfordret (læs: har ladet sig opfordre) til
at kigge på kirkens klokker. Det er desuden lidt svært at forestille sig, hvilke målinger, Rung-Keller
mener at kunne gøre i ’nogen afstand’. Han kan selvfølgelig bruge sit ’fine øre’ (ligesom Frederik
Rung ved godkendelsen af Københavns Rådhusklokker) – men det virker noget uvidenskabeligt i
lyset af Rung-Kellers radioforedrag 14. december 1928, hvor han netop pointerer, at videnskabelige
akustiske målinger må have prioritering frem for selv det mest trænede øre.
Det er sandsynligt, at dette brev er skrevet kort efter oplevelsen med de 8 klokkers salmemelodier
ved reformationsjubilæet i 1917. Rung-Keller har sandsynligvis ved denne lejlighed, som den
erfarne klokkespecialist, han allerede er, har ladet et par ord falde til bestyrelsen for kirken og
kirkeværgen om klokkernes dårlige stand. Det er derfor ligeledes sandsynligt, at han er blevet
opfordret til at undersøge sagen.12
Pointen i dette brev ligger i bisætningen, ’og eventuelle kommende klokker’. Her ligges grunden til
klokkespillet lige så stille i skrift, som den tidligere var lagt i handling med de 8 klokker
11
12

Brev fra Rung-Keller til John Jacobsen, udateret. Landsarkivet.
Jf. John Jacobsens tale 16.12.1928
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31.10.1917. At Rung-Keller ikke holder sig for god til at bruge lidt terror over for kirkeværgen ved
på skræmt at bekymre sig om Kristusfigurens stabilitet kan måske more os, men vi kan nok også
lære lidt om, hvordan man fremmer sin sag i et offentligt system. Måske behøver man ikke gå så
vidt som til at true med, at Kristus er ved at falde til jorden, men det hjælper!
I Paul Sophus Rung-Keller tegner det 20. århundredes kirkemusiker sig: Talentfuld, veluddannet,
teknisk begavet og tændt af ideen om kirkemusikkens og kirkesangens åndelige sejr over
sekulariseringen – ikke for egen berømmelses skyld, men for herliggørelsen af kirken og kirkens
budskabs skyld. I den ambitions tjeneste må argumentationen målrettes modtageren – også når det
drejer sig om noget så overflødigt som et kostbart klokkespil; overflødigt som blomster og Vorherre
i det sekulære samfund bevidsthed.
Af de senere begivenheder ses det, at Rung-Kellers ambitioner kronedes med succes.
Det lille post scriptum om de indvendige klokker er ikke tom smiger. Disse klokker lyder helt
henrivende, og deres vedblivende funktion under gudstjenesten har den nuværende organist Jens E.
Christensen beskrevet som evangelisk: De minder os klart og højttonende om vores timelighed, som
Kingos salmer, under højmessen, der er et glimt af evigheden. Da Bertram Larsen istandsatte
kæmpeuret i tårnet i 1920, blev der i øvrigt indsat to udkoblingsarme, der nu slås fra under
kirkekoncerter i det pragtfulde kirkerum, så den æstetiske oplevelse ikke forstyrres af kvarter- og
timeslag.

Johan Merckis kæmpeur 1699, foto ved forfatteren
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De Smidtske Jernstøberier og Maskinværksteder
Rung-Keller havde allerede i 1917 det støberi i tankerne, som skulle skabe nye klokker og et
klokkespil til Vor Frelsers Kirke. Blandt hans personlige kontakter fandtes nemlig noget så sjældent
som en kompetent og ambitiøs dansk klokkestøber. Umiddelbart er det ikke nogen nærliggende
tanke for os i dag, at sværindustri som klokkestøbning skulle kunne foregå i et land, der i så åbenlys
grad mangler råstoffer – i forbindelse med klokkestøbning tin og kobber til fremstilling af bronze.
Men hvad Danmark mangler af råstoffer har landet til gengæld af transportmuligheder: Søvejen har
altid været vort største aktiv i den forbindelse, og klokkestøbning var i øvrigt fra kristendommens
første dage en aktivitet, der foregik on location – gerne lige op ad den kirke, der skulle modtage
klokken. Transport af malmens ingredienser er en del nemmere end transporten af den færdige
klokke – især med oksekærrer på middelalderens mudrede, jyske veje.
I 1821 færdiggjordes Nyhavn i Aalborg ved Limfjorden. Byen har en af Danmarks bedste
naturhavne, men med færdiggørelsen af Nyhavn, udgravningen ved indsejlingen ved Hals og
opblomstringen af industri i byen, blev byen et knudepunkt i handlen med især Norge. Udvidelsen
af Aalborg Havn og industrialiseringen af byen kan ses som en kompensation for Danmarks tab af
Norge i 1814 og den danske statsbankerot.
Én af de virksomheder, der grundlagdes i disse år, var ’De Smithske Jernstøberier og
Maskinværksteder’. Henning Smith (1792-1856) skriver i en annonce i Aalborg Stiftstidende
mandag 9. juni 1834:
’Jernstøberi i Aalborg
Undertegnede, der har erholdt kongeligt allernådigst privilegium på at
anlægge et jernstøberi, anbefaler sig herved med følgende, til de billigste
priser:
Kakkelovne af flere facons og udstøbte med smukke ornamenter. Komfur
indretninger af alle størrelser. Flere sorter plove, såsom bailandske,
vinstrupske og amerikanske. Grubegryder, komfur- og andre gryder af
forskellig størrelse. Tagvinduer af flere størrelser, blæseformer og
spyttebakker.
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Hjul med tilbehør til rensemaskiner. Mortere af alle størrelser, ligeså
klokker til skibe og andet brug. Store og små ambolte med og uden
sparhorn m.m.m. Det bemærkes tillige, at jeg indestår for enhver
kakkelovn, med hensyn til springning. Hvad bestillinger, der måtte
indløbe, til maskinarbejde eller lignende, som skal files og slibes efter
støbningen, kan udstøbes så blødt, at det, med hensyn dertil, kan
behandles som smedejern.
I støberiet vil enhver overbevise sig om støbningens finhed.
Alt gammelt jern købes sammesteds til de højeste priser.’13
Intet for stort og intet for småt. Skibsklokker har også været på repertoiret ved åbningen, så da
klokker i stort format senere kom på firmaets ordresedler var man ikke ganske uden forudsætninger.
Og klokker kom på ordresedlerne, da bestyrelsen for firmaet i 1893 ansatte C.F.L. Sørensen som
direktør. Sørensen var veluddannet ingeniør, og de nye tiders tekniske landvindinger krævede da
også en ekspertise, der gik ud over kakkelovne og plove. Det var således ikke svært for ham at
tilegne sig de genopdagelser og landvindinger, der i disse år kom fra især engelske John Taylor
Bellfounders. Fra denne virksomhed i Londonbourough startede nemlig den nye interesse og
seriøsitet omkring klokkestøbning og klokkestemning, der kendetegner slutningen af det 19.
århundrede. En interesse, der i Danmark gav resultater i det praktiske og venskabelige bånd mellem
entusiasten Rung-Keller og ingeniøren Sørensen.
Vi har ikke megen brevveksling mellem C.F.L. Sørensen og Rung-Keller at støtte os til, da
Sørensen døde inden brevvekslingen om Vor Frelsers klokker for alvor kom i gang. Da de to
tekniske begavelser var nærmest jævnaldrende, kan deres bekendtskab udmærket gå tilbage til
studietiden i København, hvor Sørensen studerede på Polyteknisk Læreanstalt og Rung-Keller på
konservatoriet. Som overfor nævnt, var Rung-Keller med i godkendelsesforretningen af en klokke
til Esajaskirken på Østerbro i 1903 – 3 år før han udnævntes til organist i Vor Frelsers Kirke. Det er
ikke sandsynligt, at de to herrer mødtes ved denne lejlighed for første gang – så stor var og er det
klokkeinteresserede Danmark ikke.

13

Gengivet fra Tyge Lassen ’De Smidtske’ p.22
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Klokkestøbningen på ’De Smidtske’ overfor Budolfi kirke i Algade hævdes at starte i 1897
(’Aktieselskabet De Smidtske 1834-1959 ved Tyge Lassen). I Hans Nyholms registrant over danske
klokker er støbeåret dog angivet til 1896. Som ovenfor nævnt, reklamerede stifteren Henning Smidt
allerede ved firmaets grundlæggelse 65 år tidligere med skibsklokker, men indtil 1897 har vi ikke
noget skriftligt tilgængeligt materiale om støbningen af store klokker – og slet ikke stemte klokker
på stedet. Denne første klokke, C.F.L. Sørensens opus 1, var en ’jomfruklokke’, altså ikke tonemålt
og stemt. Klokken, der har en diameter på 668 mm var støbt til Metodistkirken i Aalborg14, der nu
er nedlagt i lighed med de fleste andre, danske metodistkirker.

C.F.L. Sørensen mellem klokker støbt til Haderslevs kirker efter genforeningen 1920
(Vor Frelsers Kirkes arkiv)

Fra Metodistklokken 1897 (1896) til Esajasklokken 1903 er der sket en udvikling og en
erfaringsberigelse hos De Smidtske: Esajasklokken bliver som nævnt tonemålt for renhed og fundet
14

Jf. Den danske Klokkeregistrant
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god. Den er endnu ikke stemt som de senere klokker, men måske har Frederik Rungs og RungKellers begejstring været ment som en opmuntring til C.F.L. Sørensen og hans ambitioner om at
blive klokkestøber i større og mere seriøs stil. Og den opmuntring gav pote: Da De Smidtske
ophørte med klokkestøbning i 1964 ophørte klokkestøbningen også i Danmark – da havde støberiet
støbt godt over 700 kirkeklokker til danske kirker og godser, ja, endog til fjerne lande i Asien og
Sydamerika.15

Postkort med Rung-Keller i klokespillet 1928
(Vor Frelsers Kirkes arkiv)

Der er grund til at antage, at den personlige forbindelse mellem C.F.L. Sørensen og Rung-Keller
havde stor betydning for De Smidtske; efter ingeniørens død i 1926 fortsatte denne forbindelse
15

Jf. Den danske Klokkeregistrant og Tyge Lassen ’De Smidtske’ 1834-1959 p.5
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mellem hans sønner og organisten i Vor Frelsers Kirke. Der var en del andre klokkestøbere i
Danmark på denne tid, også støberier, der var tættere på København end De Smidtske i Aalborg: S.
Frich & Efterfølger i Århus der støbte mellem 1858-1926 og det forholdsvis store støberi i
København B. Løw & Søn, der virkede mellem 1873-1955. Rung-Keller samarbejdede med De
Smidtske og senere med Brønderslev Klokkestøberi, der blev grundlagt af Sørensens sønner, Kjeld
og Ejvind Sørensen. Denne virksomhed fik ikke nogen lang levetid: fra 1931-1948 støbte brødrene
Sørensen op mod 90 klokker.16 Disse årstal er væsentlige: De markerer, at støbningen af Vor
Frelsers Kirkes nye klokker i 1931 (de største klokker til klokkespillet samt de pendulerende
klokker) og samarbejdet med kirkeministeriets klokkekonsulent R.-K. var tilstrækkeligt grundlag
for en virksomhed, men at virksomheden var ikke stærkere funderet, end at den måtte ’pensioneres’
samtidigt med klokkekonsulenten.

Kjeld Sørensen 1929
(Vor Frelsers Kirkes arkiv)

16

Ejvind Sørensen
(Vor Frelsers Kirkes arkiv)

Jf. Den danske Klokkeregistrant
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Økonomien bag klokkespillet 1928
Arbejdet med at skaffe klokkespil og senere nye pendulerende klokker til Vor Frelsers Kirke stod
på fra 1917 – da det lykkedes Rung-Keller at begejstre bydelen og kirkens bestyrelse med sit spil på
de 8 klokker, Bertram Larsen interimistisk havde ophængt i lanternen. I sin tale fra indvielsen af
klokkespillet 16. december sagde kirkeværgen, fabrikant John Jacobsen bl.a.:
’Jeg vil fremhæve, at det hovedsageligt skyldes organist Rung-Kellers
utrættelige, seje energi, at vi nu er nået så langt som sket er. Han blev ved at
presse på, på mange forskellige, men beskedne måder.’17
Af den korrespondance, der i løbet af årene 1917-1928 er foregået mellem især kirkeværgen
Jacobsen og organist Rung-Keller er kun bevaret breve fra det vigtige år 192818. Det fremgår dog af
Jacobsens ovennævnte tale 16. december 1928, at der snart efter oplevelsen med de 8 klokker i
1917 blev stiftet en klokkefond til indsamling af private midler til et klokkespil. Jacobsen fortsætter
i sin tale:
’Jeg blev klar over, at det måtte blive mig, som skulle skaffe pengene, men i
de år, som fulgte efter, og hvor alt var en heksedans, anså jeg det for
umuligt at skaffe de beløb, som dengang krævedes, og intet var jo til at
beregne. Der var tale om et par hundrede tusinde kroner for et fuldstændigt
klokkespil på 42 klokker. Havde jeg imidlertid tænkt mig rigtig om, havde
det sikkert dengang været lige let at skaffe 200.000 kr. som senere de henved
40.000 kr., som spillet med sine 32 klokker nu har kostet’.
Efter 1. verdenskrig fulgte varemangel og inflation – det er den usikre situation, fabrikanten her
hentyder til. Senere i sin tale fortæller han, at det gik op for ham, at man kunne starte med 12
klokker – man behøvede ikke på én gang at anskaffe et ’fuldstændigt klokkespil’. Det er tydeligt,
både her og i korrespondancen, at Rung-Keller har presset på med sin store vision og overladt til
kirkeværgen og hans sociale forbindelser at skaffe penge.
17
18

John Jacobsen: Tale ved indvielsen 16.12.1928, Landsarkivet
Korrespondance ’Klokkespillets indretning 1928’. Landsarkivet.
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I dag kalder vi det ’fund raising’. På Jacobsens tid var de sociale kontakter i byens besiddende
klasse guld værd for etableringen af et klokkespil. Listen over bidragydere er meget lang; kun de
mest givende endte med at få deres navn på en klokke i lanternen højt over Christianshavn. Disse
inskriptioner, der nu står at læse 80 år efter indvielsen, fortæller en historie om generøsitet og
bjergsomhed.
Den endelige liste over bidragydere så således ud:

Følgende ydede bidrag til klokkespillet 1928:
Fru Bagermester V. Jacobsen og Søn, Christianshavns Torv

500,-

Sadelmager Th. Poss’s efterfølger I. Sørensen

500,-

Malermester C. Møllmann og Sønner

1000,-

Københavns Magistrat – Niels Brocks Legat
I. Wiedemann, Rabeshave

18.000,1500,-

De danske tobaks- og cigarfabriker

500,-

Ny Carlsbergfondet

3000,-

Ejerne af Wilders Plads, Barfred Pedersen

500,-

Skibsreder Normann H. Hansen

100,-

Ingeniør Hans Burmeister

100,-

Bagermester H. P. Wittemkamp

100,-

Smedemestre F.C. Gamst og Søns eftf. Brødrene Hansen

100,-

Firmaet Kemp og Lauritzen

500,-
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Fru A. Møller, Dronningensgade 73

1500,-

Isenkræmmer S. C. Bendtsen, Christianshavns Torv

500,-

A/S Burmeister & Wain

500,-

C. I. Carøe, Strandgade

200,-

Malermester I. I. Bruun

500,-

Christianshavns Borgerforening

500,-

Direktør Ebbesen Pors og Hustru

100,-

Organist P. S. Rung-Keller og Hustru

500,-

Borgmester E. Kaper

25,-

Tømrermester I. Winther

500,-

Arkitekt Johan Winther og hustru

200,-

Snedkermestre Nielsen og Johansen

150,-

Provst C. W. Schultz-Lorentzen og hustru
Private bidrag

1575,31.575,-

I forbindelse med de kontante donationer bidrog flere håndværksmestre også med bidrag i form af
naturalier: Snedker, maler, smed, arkitekt og tømrer bidrog med gratis arbejde – og blev belønnet
med inskription i en klokke.
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Til sammenligning med listen over bidragydere ses her listen over det endelige klokkespils
klokkekor med inskriptioner:

Store klokker:
C1

Københavns Magistrat – Niels Brocks Legat

Cis1

Københavns Magistrat – Niels Brocks Legat

D1

’Påskeklokken’ – Kirkeværgen, fabrikant John Jacobsen og hustru
Bergljot

Dis1

Ny Carlsbergfondet

E1

Fabrikant Adolph Møller og hustru, født Gerlach

F1

Grosserer Andreas Johanes Wiedemann, født i Viksø 17-4-1853,
død i København 30-9-1926, og hustru Anna Kristine Wiedemann,
født i Torped 23-9-1856, død i København 16-3-1920

Disse klokker ophængtes i enkelt ende opsatte bomme i forlængelse af bærevæggene under spiret
efter følgende mønster (gadenavnene viser, at klokkespillet blev opsat på tværs af kirkens
lænderetning):
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Mindre klokker (her listet efter deres placering i de tre centralbomme, de mindste i de to
yderste, de største i den mindterste):
C2 Firmaet Kemp og Lauritzen

Fis1 Malermester C.Møllmann

Cis2 Bagermester fru

og Sønner

L.J.Jacobsen og søn
V.Jacobsen (kirkeværgen
familie?)

D2 Provst C.W.Schultz-

Dis2 Murermester J.J.Bruun

Lorentzen og hustru
E2 Christianshavns

G1 Ejerne af Wilders Plads,

F2 Skibsreder Norman

Borgerforening

Barfred Pedersen

H.Hansen og ingeniør Hans
Burmeister

Fis2 a/s Burmeister og Wains

G2 Direktør Niels Ebbensen

Maskin- og Skibsbyggeri

Pors og hustru

Gis2 Snedkermester John

Gis1 Sadelmager og tapetserer,

A2 Bagermester

Rasmussens eft., Nielsen og

Th. Poss’s eft., I. Sørensen

H.P.Wittemkamp og hustru

Johansen
Ais2 Borgmester Dr. Ernst

H2 Kirkeværgen, fabrikant

Kaper og hustru født Brock

John Jacobsen og hustru
Bergljot

C3 Prokurist Mogens Juel

A1 I taknemmelig erindring

Cis3 Arkitekt Johan Nielsen og

Jacobsen og hustru Karen

om en lykkelig tid på

hustru

(Kirkeværgens søn og

Christianshavn, S.C. Bentzen

svigerdatter)

og hustru

D3 Frøken Astrid Dreyer

Ais1 ”Organisten”

Dis3 Ingeniør Rolf Dreyer

Jacobsen

(anførselstegnene er

Jacobsen (kirkeværgens søn)

(Kirkeværgens datter)

originale)
H1 Tømrermester I.Winther og

F3 Skænket af kantoren (dvs.

hustru

Rung-Keller, der ikke ønskede
sit navn på nogen af klokkerne)

”Pinken” Sofie Keller født

G3 Til minde om C.F.L.

Rung

Sørensen
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På de øvrige arkitekttegninger fra kirkens arkitekt Johan Nielsen (også blandt bidragyderne) ses her
placeringen af klokkespillet på tværs i lanternen. Stregen i gulvet mod øst angiver
gennemføringsspalten til stokklaverets ledninger, der ikke var placeret midt i vægterværelset, men
mod øst lige ovenfor til venstre for tårntrappen:
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Klokkerne er ophængt i det klassiske orgels orden, som det også findes i Vor Frelsers Kirkes orgel.
De store basklokker til hver sin side, på begge sider af centralaksen hænger de mindste klokker
forskudt i heltoneskalaernes symmetri, i midten hænger de resterende 6 klokker i den største oktav.
Den lille klokke kaldet ’Pinken’ er et forsøg i klokkestøberi og klokkestemning, som C.F.L.
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Sørensen og Rung-Keller foretog på et tidligt, udateret tidspunkt. For at lege med inskriptioner
skrev de Rung-Kellers mors navn i den og forærede den til hende. Hun havde den hængende i sit
landsted i Nordsjælland, men tilbød i maj 1928 at forære den til klokkespillet. Kirkeværgen takker
hende ydmygt for foræringen i brev af 19. maj 1928. Rung-Keller er klar over, at den ikke stemmer
med resten af klokkespillet, men får den hængt op som ’programklokke’ – den lille klokke, han vil
annoncerer sine klokkekoncerters numre med ved at nummeret for hvert enkelt stykke i
programmerne på ’pinken’ (se som eksempel programmet for indvielseskoncerten 16.12.1928 på
p.31).
Som det fremgår af inskriptionerne er kirkeværgen og hans families navne stærkt repræsenteret. I
brev af 25.maj 1928 skriver R.-K. til John Jacobsen begejstret:

’Allerførst må jeg berette Dem om en ganske lille klokkeklangprøve, jeg i dag
har foretaget fra Vor Frelsers Kirkes tårn med ”Frøken Astrid Dreyer
Jacobsen” også kaldet d3, der lod sin fine klare tone lyde ud gennem det østre
fag i Lanternen og skelnedes tydeligt trods sin ”højhed” og gadelarmen’.
Denne klokke hang mod øst i det færdige klokkespil (se tegning side XX) men klokkebommene var
endnu ikke færdige i maj 1928, så R.-K. må selv have hængt den op efter levering fra Aalborg –
glæder kirkeværgen ved i brevet (der er skrevet fredag før pinse) at udtale, at den fremover vil bære
navnet ’Pinseklokken’. Den store klokke med fabrikant Jacobsens navn var da allerede navngivet
’Påskeklokken’ men endnu ikke støbt.
Af ovenstående liste fremgår det ikke, at fabrikant Jacobsen har doneret midler til klokkespillet.
Bundlinjen i det færdige regnskab ser sådan ud:
Donationer

31.575 kr.

Andre indtægter

5732,91 kr.

I alt

37.307,91 kr.

Denne indtægtssaldo balancerer præcist med udgifterne på det færdige klokkespil. Men de ’andre
indtægter’, der får balancen i orden, findes der ingen indtægtskilde på. Af kirkens regnskab for 1928
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fremgår det ikke, at kirkens bestyrelse skulle have afholdt nogen udgifter i den størrelsesorden. Så
det er nærliggende, for ikke at sige ganske sikkert at konkludere, at kirkeværgen har doneret dette
beløb på sin families vegne – blot uden at nævne sit eget navn i regnskabet.19
Af inskriptioner på klokkerne kan vi se, hvordan kirkeværgen med fast hånd udvalgte dem, der
havde givet nok til at udødeliggøres – Borgmester Kaper er helt speciel i den forbindelse. Da han
var udslagsgivende for, at kommunen gennem Niels Brocks legat muliggjorde klokkespillets
tilblivelse, behøvede han øjensynligt ikke at gribe dybt i sine egne lommer for at blive udødeliggjort
på en klokke – sølle 25 kr. var alt, han måtte undvære.
Kirkeværgens brev til ham lyder:
’Herr Borgmester E. Kaper, R. af Dbg., Dbm. p. p.
Kære Borgmester
København 21. maj 1928
En, der havde lovet mig et beløb til klokkespillet i Vor Frelsers Kirke, er
død inden han fik betalt og der er så lidt efter ham, at jeg ikke kan vente
noget.
Som følge heraf, er der blevet en klokke ’ledig’. Jeg burde tidligere have
tænkt på – sent dog bedre end ikke – at tilbyde Dem, som har haft så stor
interesse for klokkespillet, en klokke med deres navn på, men – det koster et
beløb, thi ingen har fået sit navn på en klokke gratis. Imidlertid mener jeg,
at beløbet i dette tilfælde kan være ’nach Belieben’.
Jeg synes, at De også på denne måde burde forevige Deres navn, og håber,
at de i hvert fald ikke tager mig denne min henvendelse ilde op.
Vær venlig, når De har overvejet sagen, at telefonere Deres svar til mig:
Telefon Central 1653.

Venligst hilsen, Deres hengivne John Jacobsen

19

Regnskab for Klokkespillet 1928. Landsarkivet.
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Sådan skrev vel kun venner til hinanden – borgmesterens check på 25 kr. indløber 30. juni.
Grosserer Carøe (én af ØK’s stiftere) er af den mere beskedne type:
’København 10. januar 1928
I anledning af Deres ærede skrivelse af 5 ds., tillader jeg mig som svar
herpå høfligst at meddele, at jeg ikke ønsker nogen inskription på den af mig
skænkede klokke til Vor Frelsers Kirke, særlig fordi dette er imod min
personlige opfattelse af dette forhold og fordi den skænkede pengegave er så
uhyre beskeden i nævnte forbindelse. Idet jeg håber mit ønske bliver
efterkommet, forbliver jeg Deres ærbødige C.J. Carøe’
Kirkeværgen har arbejdet flittigt for at indsamle midler til klokkespillet, og inden støbningen af
hver af de 32 klokker (den 33. klokke var ’Pinken’, der som ovenfor beskrevet allerede var støbt),
korresponderer han ivrigt med donatorer for at indsamle deres ønsker om de enkelte inskriptioners
ordlyd.

D1 i lanternen, skænket af Ny Carlsbergfondet
©Flemming Sørensen
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Den tekniske udførelse af klokkespillet 1928
Klokkefondens arbejde og ambitioner led et alvorligt knæk ved Sørensens tidlige død i 1926, kun
knap 40 gammel. Sørensens og Rung-Kellers samlede erfaring skulle krones med klokkespillet til
Vor Frelsers Kirke, men den økonomiske ’heksedans’, som kirkeværgen i sin indvielsestale
hentydede til, fik den økonomiske forsigtigper frem i den ellers risikovillige fabrikant Jacobsen.
Lykkeligvis nåede Sørensen på sit dødsleje at få at vide, at klokkespillet nu ville blive fuldført
(ifølge samme tale). Kort før Sørensens død kom nemlig tilsagnene fra både Ny Carlsbergfondet
og Københavns Magistrat om donationer, der kunne sætte udførelsen i gang.
Rung-Keller var en bekendt af direktør Sørensens søn, Kjeld Sørensen, der i slutningen af
1920’erne færdiggjorde sin tekniske uddannelse til ingeniør. K.T.A. Sørensen (som han kaldes i
alle breve) havde som klokkestøber i teorien samme erfaring som sin far, men ikke
erfaringsmæssigt samme tyngde.
Den 15. februar 1927 oprettedes kontrakt med ’De Smidtske’ og Vor Frelsers Kirke om
leveringen af klokkespillet, og Rung-Keller og kirkeværge Jacobsen betingede sig heri, at det
skulle være K.T.A. Sørensen, der skulle ansvaret for arbejdet.
Da støbningen efter endt projektering tog sin begyndelse i februar 1928 sender Sørensen den
yngre dog dette brev til Jacobsen, dateret 9.2.1928:
’… Jeg kan ganske privat meddele Dem, at jeg ikke kan blive enig med
bestyrelsen om arbejdsdelingen her, og jeg mener, at med den ordning,
bestyrelsen vil have, er det umuligt at få klokkespillet færdigt i overskuelig
fremtid.’
Sørensen var ansat på kontrakt til denne opgave i Aalborg – og i øvrigt ganske nyuddannet.
Sandsynligvis var han både for ambitiøs og grøn for de gamle smede og bestyrelsesmedlemmer i
den adstadige virksomhed i det provinsielle Aalborg.
Jacobsen svarer 10.2.1928:
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’… Jeg kan ikke se rettere, at jeg under de omstændigheder De omtaler, må
være berettiget til at annullere kontrakten med Smithske, og jeg kan herefter
overgive den til Dem og Deres broder, og De kan vel påtage Dem
kontrakten og få arbejdet udført på et støberi f.eks. her i byen hos
bronzestøber Rasmussen’.
Den snu ræv Jacobsen var nok klar over, at denne trussel ville banke de gamle på plads i Aalborg
og give plads for brødrene Jacobsen. Men meget kunne have set anderledes ud i dansk
klokkestøbning i det 20. århundrede, hvis kontrakten faktisk var gået fra De Smidtske.
K.T.A. Sørensens svar 13.2.1928 (det går hurtigt på det gamle støberi i de dage):
’Jeg har nu fået den ordning med Sehkald, at bestyrelsen omgående hver
gang, der er den mindste gnidning, sørger for at arbejdet bliver udført. Det
er ikke det jeg havde tænkt mig, men det får så være. Jeg begynder at tegne
på onsdag og håber det skal lykkes at levere til det fastsatte tidspunkt’.
Fra De Smidtskes bestyrelsesformand, P.E. Rützebeck, kommer 27.2.1928 denne forsikring:
’Herr Kjeld Sørensen,…, er nu udelukkende beskæftiget med arbejdet ved
nævnte klokkespil og bestyrelsen har overfor herr Kjeld Sørensen
udtrykkeligt pointeret, at intet andet arbejde må sinke forarbejdningen af
klokkespillet, således at en eventuel anden klokkestøbning enten udskydes
eller udføres på anden måde, uafhængig af herr Kjeld Sørensen’.
I sin bog om De Smidtske 1834-1959 konstaterer Tyge Lassen om denne overgangsperiode i
virksomhedens historie:
’Direktør Sørensen (d. æ.) efterfulgtes som driftsleder af firmaets
konstruktør P. Bro…; og en kortere overgang prøvede man en særlig
ordning med klokkefremstillingen under ledelse af Kjeld og Ejvind
Sørensen, den afdøde direktørs sønner.’
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Så stilfærdigt kan historien om generationsskiftet også fortælles i Nordjylland. Den ’kortere
overgang’ varede til 1931, idet brødrene herefter støbte klokker (jf. p. xx) på eget støberi i
Brønderslev.

Eksempel på R.K.'s breve med tekniske detaljer, her til arkitekten ang. ledningsspaltens opbygning
(Landsarkivet)

Af tekniske papirer og kilder omkring udviklingen af klokkerne og klokkespillet har vi her kun
dem, Rung-Keller har tegnet i hånden. Selve ophængningen af klokkerne startede ultimo oktober
1928, efter at Rung-Keller og Jacobsen havde været i Aalborg for at godkende klokkerne på
støberiet. Den omfangsrigeste korrespondance mellem Jacobsen og K.T.A. Sørensen drejer sig
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om inskriptionerne: Efterhånden som Sørensen mellem marts og september 1928 får
støbeformene færdige, sender han bud efter de nøjagtige inskriptioner. Jacobsen beregner, hvem
der skal have en inskription på en klokke og videresender den præcise ordlyd til støberiet.
Den 1. marts 1928 sender Marcussen og Søns Orgelbyggeri i Aabenraa tilbud på fremstilling af et
stokklaver til klokkespillet. Prisen vil være 800 kr., kirkeværgen accepterer tilbuddet og henviser i
brev 3. marts til Rung-Keller for de nærmere tekniske detaljer. Dette stokklaver er endnu
opbevaret i vægterstuen i kirketårnet. Dets tekniske indretning er hentet fra de stokklaverer,
Rung-Keller har oplevet i bl.a. Mechelen, Flandern (jf. p.5). Det er nærmest hele kosteskafter, den
spillende må brydes med. At klokkespillet allerede på dette tidspunkt var projekteret til at
udvides i dybden ses deraf, at spillebordet i 1928 færdiggjordes til 42 klokker – heraf 6 ophængt
under vægterstuen.
På Rung-Kellers tegning, dateret 9. september, af ophængningen i lanternen levnes ikke nogen
plads til yderligere klokker. Det har altså været en (mundtligt) formuleret plan fra projektets start,
at klokkestolen nedenunder – og dermed også de pendulerende klokker - skulle inddrages, når
tiden var moden. Tiden blev hurtigt moden; Rung-Keller var i disse år på sin manddoms
højdepunkt (han fyldte 50 år i 1929) og Vor Frelsers Kirkes klokker skulle være hans testamente
efter mange års energisk virke ved kirken og i Københavns musikliv.
Man ved ikke, hvem der er kunstneren bag klokkeskuldrenes fine ornamentbånd – men
akantusstilen og de musicerende engle refererer klart til Vor Frelsers Kirke og orglets barokke
udsmykning; her kan både Rung-Keller og Kjeld Sørensen have inspireret hinanden.
I november og december sover Rung-Keller knap nok om natten. Hans hektiske aktivitet giver sig
udtryk i en lind strøm af breve, postkort og telefonopringninger til kirkeværgen. De tekniske
installationer af wirer til kneblerne, gulvspalten i lanterne til gennemføring af ledninger, lys over
spillebord, hustelefon og meget mere optager ham alle de timer, han ikke underviser eller
dirigerer Cæciliaforeningens Kor. De Smidtske sender enkelte folk over til København for at
hjælpe med installeringen, men ingen har jo Rung-Kellers viden om klokkespils tekniske
indretning. Støberiet leverer veller til wiretrækkene samt T-jern til ophæng af ledningsføringerne i
lanternen, Marcussen leverer spillebord – men wirer og alt andet nødvendigt købes lokalt hos
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isenkræmmeren på Christianshavns Torv (som jo også yder donation til sagen) og Rung-Keller
viser sig som den brændende altmulig-kunstner, han i bund og grund var.
Rung-Kellers energi er nærmest overgearet i dette efterår. I et brev til kirkeværgen af 16.
september 1928 fortæller han, at der nu kun mangler at støbes 2 klokker i Aalborg, og fortsætter:
’Jeg håber ikke, De synes, det er påtrængende af mig, at jeg med det samme
benytter lejligheden til at genopfriske et gammelt spørgsmål, om der kunne
blive tale om at få medfølgende liste over organisterne malede på den gamle
egetræs orgelfyldning, vi har oppe i orglet, at den kan hænges på muren i
selve orglet i lighed med de andre ’registre’ bag ved alteret over præsterne.
De to vers, der i sin tid af [malermester] Møllmann blev malet på de to små
fyldninger over organistens bænk, blev gjort med nogle imiterede gamle
bogstaver. Denne eventuelle liste kunne måske gøres lignende, hvis det bliver
til noget. Navnene står i øvrigt endnu med kridt på fyldningen, således som
jeg blot forsøgte at få plads til dem.’
Et roligt og uambitiøst menneske kunne nok undre sig over, at Rung-Keller midt i anskaffelsen og
opsætningen af Nordens første, store, moderne klokkespil finder på at ville have ’kongerækken’
af organister malet på én af orglets overflødiggjorte låger til ophængning i orglet, men hans ønske
skal ses i sammenhæng med hans bestræbelser for at skabe respekt om organistembedet.
Rung-Keller var en eksplosion af energi, der avlede energi. I dette efterår, året før hans 50 års
fødselsdag, var han så energisk som nogensinde. Selv efter 22 år som organist ved Frelserkirken,
som lærer på konservatoriet og som udadvendt og berømmet dirigent for Cæciliakoret, var dette
klokkespil hans ’barn’ – det var hans største drøm, der omsider blev realiseret. Hvor det 19.
århundrede ikke agtede organister særlig højt ( de ’store’ organister Weyse, Gade, Hartmann,
Zinck og Berggren huskes i dag ikke just for deres orgelspil) var Rung-Keller med klokkespillet
omsider ved at skrive sig ind i historien og give titlen organist en fylde og respekt, hans lærer
Laub havde drømt om; en titel, der ikke havde været noget videre siden (og længe før) Bachs død
i 1750.

- 29 -

Klokkespillet blev Rung-Kellers identitet, selv efter renoveringen af Vor Frelser Kirkes Elefantorgel i 1939 – en renovering, Rung-Keller naturligvis stod i spidsen for. Hvor mangesidet
embedet som organist ved Frelser-kirken end var, så blev klokkespillet Rung-Kellers hjertebarn.
På dette postkort sendt til én af klokkespillets støtter som nytårshilsen, skriver han på bagsiden:
’Glædelig jul og et godt nytår 1934 ønsker ’vore’ klokker og jeg Dem og Deres
familie med hjertelig tak for ’vor’ fuldendelse i 1933.
Deres taknemmeligt hengivne klokkenist P.S. Rung-Keller’

Vor Frelsers Kirkes klokkespil opstillet i Aalborg til godkendelse primo oktober 1928. Bemærk orgelpedalet,
som Kjeld Sørensen har forbundet spillet til. (Vor Frelsers Kirkes arkiv)

Man kunne nok tolke meget ind i Rung-Kellers totale identifikation med klokkespillet i denne
hilsen; en gave til klokkespillets fuldendelse var en gave til Rung-Kellers fuldendelse. Men vi kan
jo hurtigt se på cv’erne for efterkrigsgenerationens organister og komponister, at Rung-Keller var
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en højt skattet lærer på konservatoriet i orgel og teori, så han identificerede sig altså ikke så meget
med sine klokker, at han ikke også vedblev at være udadvendt og interesseret i sine omgivelser.
Hans glæde over klokker og klokkespil var den oprindelige glæde over musikkens mest enkle
udtryk, han i sin ungdom dyrkede som orgelkonstruktør: Akustikkens enkle love, harmoniens
entydighed og den folkeligt-kirkelige musiks evige gyldighed. En ægte fætter til Carl Nielsen.
Ved indvielsen af klokkespillet i Vor Frelsers Kirke 16. december 1928 holdt Rung-Keller ingen
tale – han spillede på sine klokker dette program:
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Altså ingen originalkompositioner for klokkespil, selv om de fandtes, om end i beskeden
mængde, på denne tid – især fra den belgiske skoles nestor Jef Denyns hånd (Rung-Keller nævner
ham i øvrigt i sit Radioforedrag 14.12.1928). Rung-Keller viser i sit program, kun 8 år efter
udgivelsen af Thomas Laubs testamente 'Musik og Kirke' respekt for den folkelige sang i samliv
med kirkens sang: Den danske folkevise i samliv med kirkens gregorianske udgangspunkt. RungKellers kunstneriske raison d’être var således den grundtvigske vækkelse af den danske kirkesang
og den senere laubske kirkesangsreform – og i den ånd blev klokkespillet også indviet.

Hans Nyholms portræt af Rung-Keller på det omstøbte klokkespil fra 1981
©Flemming Sørensen
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Afslutning
Mod slutningen af sin ansættelse forfattede Rung-Keller dette dokument:

P S Rung-Keller

1. marts 1944
’Oplysninger og fortrolige meddelelser til
BESTYRELSEN FOR VOR FRELSERS KIRKES KLOKKESPIL
Klokkespillets bestyrelse består af sognepræsten, kirkeværgen og organisten, når
han tillige er 1ste klokkenist.
Alt vedrørende spillet eller ’sangværket’ må godkendes af denne bestyrelse.
Den nuværende organist, Rung-Keller, modtager ingen direkte løn for arbejdet
ved klokkespillet, men der er tilstået ham en godtgørelse for vikarudgifter af
kirkeministeriet (iflg. skrivelse af 2.marts 1938 jnr. 4-L-1002). Kvartalsvis
indsender organisten gennem sognepræsten til kirkeministeriet en opgørelse
vedrørende antallet af vikartjenester. Taksten er fastsat til 3 kr. for almindeligt
’kvarterspil’ og 5 kr. for ’halvtimespil’.
Vikartjenesten udføres af den ene af de fra 1928 fungerende og som klokkenister
uddannede medhjælpere, exam. organist Ricardt V. Schmidt, da den anden,
pianist og organist Ernst Nielsen ved Frihavnskirken er bleven så optaget at han
kun undtagelsesvis kan spille.
I sommeren 1943 uddannedes 2 elever af os tre klokkespillere ved
prøvespillebordet i orgelrummet, men desværre måtte den ene rejse hjem til Fyn
og overtage faderens forretning og den anden rejste med familien til Sverige. 2
yngre elever har vi under uddannelse, af hvilke den ene allerede hjælper med,
Carl Emil Hansen fra Skagen.
På grund af krigen er ’gæsteoptræden’ med udenlandske klokkespillere eller
carillonneurer udelukket.
Der spilles hver søn- og helligdag fra 11.45 til 12.00, selv om der er dåb eller
vielse i kirken; finder der begravelse sted er der ’klokkefald’. På hverdage er der
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efter en klokkespils-’kalender’ spil i reglen fra kl. 13-13.15 eller 13.30. Om
sommeren fra Store Bededagsaften til 1. september er der klokkekoncerter,
’klokkesangstider’ på en halv time hver torsdag kl. 19.00-19.30.
Om søn- og helligdagene er programmet udelukkende salmemelodier passende til
de bestemte dage i kirkeåret indledt med dagens gregorianske introitus.
På de andre dage spilles også verdslige melodier og disse refererer sig til dage
for kongehuset, nationale og historiske mindedage, de store kirkens mænd,
salmedigterne, danske salmemelodi-komponister, personer med særlig tilknytning
til Christianshavn og skolerne ved kirken m.m.
Når jeg er forhindret ved kirketjenester eller mine undervisningstimer på
Konservatoriet udføres spillet af ovennævnte R. V. Schmidt. Om året kan
ministeriets vikarbetaling gennemsnitlig blive 400-500 kr. For de isolerede
spillekvarterer om hverdagene betaler jeg privat dog vikaren 2 kr. pr. tjeneste, da
jeg finder honoraret for lavt, idet en korsanger får 4 kr. for hans medvirken som
en brøkdel af ensemblet.
For at hjælpe noget med til at forbedre klokkespillernes honorar efter min død,
har jeg i min og min kones testamente bestemt 20.000 kr. til Vor Frelsers Kirkes
klokkespil og som kan anvendes efter klokkebestyrelsens nærmere bestemmelse i
det øjemed. Min medhjælper R. V. Schmidt er fuldstændig inde i alt vedrørende
klokkespillet både dets mekanik, praktik, repertoire, tradition og klokkearkivet
ligesom han skal være behjælpelig med at ordne mine klokkepapirer både de
private og de vedrørende kirkeministeriet fra min konsulentvirksomhed for dette.
Min efterfølger i organistembedet ved Vor Frelsers Kirke behøver ikke at skulle
varetage klokkenistgerningen, da den helst burde fortsættes af en uddannet
klokkespiller. Om dette forhold ville det være ønskeligt at der i tide kunne træffes
en aftale med kirkeministeriet eller stilles noget i udsigt om dette spørgsmål.
På dagen for klokkespillets indvielse 16. december (i 1928) eller en anden dag i
årets løb ville det være rart om der kunne afholdes et årligt møde for
klokkespillets bestyrelse vedrørende dette.
1. marts 1944 - Sign. P. S. Rung-Keller’20

20

Landsarkivet, Vor Frelsers Sogns Menighedsråd: Klokkespillets Indretning 1923-33
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Rung-Keller med elever ved stokklaveret
(Vor Frelsers Kirkes arkiv)

Krigen gjorde vel sit til den træthed, der lyser ud af dokumentet – eleven, der ’flyttede til Sverige’
gjorde det nok ikke frivilligt, men af nød og på flugt. Det fortrolige var i 1944 blevet en
hverdagsforsigtighed: I krigens sidste år skjulte modstandsbevægelsen deres våben og
sprængstoffer i Vor Frelsers Kirkes spir; det har Rung-Keller ganske sikkert ikke været uvidende
om. Han har nok heller ikke misbilliget denne oplagring og trafik på sine trapper i tårnet.
Men ser man bort fra krigsaftrykket i teksten, er der alligevel noget trist over den. Forsøget på at
gøre dokumentet til en ’lovtekst’ mislykkes hurtigt, for Rung-Keller er opfyldt af trangen til at
komme med et hjertesuk for sit klokkespil. Hvem skal spille på det, når han skal pensioneres om 5
år? Klokkespilstraditioner har endnu ikke fundet fodfæste i Danmark i 1944, så selve tanken om
’uddannede klokkenister’ er stadig en pioners vision.
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Landets første store klokkespil er ikke længere alene; nu er der henved 30 koncertklokkespil i
Danmark. Og de nederlandske klokkestøbere har igen fortrængt de danske i kunnen og viden; Vor
Frelsers Kirkes klokkespils klokker blev omstøbt af hollandske Petit og Fritsen i 1981.
Det nuværende klokkespil klinger sikkert bedre end det oprindelige Smidtske – og stokklaveret er
indiskutabelt mere praktisk end Marcussens gamle. Men de store kræfter, der i 1920’erne blev
lagt i anskaffelsen af klokkespillet, bør være en stadig inspiration til vedligeholdelse og fagligt
kvalificeret spil på klokkerne i det verdensberømte spir på Christianshavn.
’Vor Frelsers Klokkesang’ lyder stadig hver tredje time fra Sangværket. Rung-Kellers melodi fra
1928 fik samtidig en tekst af kirkens sognepræst, provst Schultz-Lorentzen; sidste vers lyder
sådan – et memento mori til den travle christianshavner:

’Mand higer frem efter ros og gavn
Vi kalder hjem i Vor Frelsers navn.’

C1, den største klokke i lanternen
©Flemming Sørensen
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