Folkekurens Klokke
Folkekurens klokkestabel blev genrejst i 2010 på grundejerforeningen ”Egeskovens” initiativ.
Klokkestabelen er det historiske vartegn for hele området, og Viborg Borger- og
Håndværkerforening har skænket et pænt beløb til genopførelsen på dets nuværende plads.
Røde Kors bladet fra juni måned 1955 har en interessant artikel om klokkens historie i anledning af
30 års dagen for dens overdragelse den 16. juni 1925 til Folkekuren ved Hald.
Teksten fra det vedlagte gavebrev fra 1925 lyder: ”En kreds af venner inden for Dansk Røde Kors
på Falster har ønsket at skænke D.R.K. Folkekuranstalt ved Hald en klokke og et klokketårn. Tårnet
er nu rejst, og klokken er ophængt, og det er vort håb, at den i mange år må lade sin kaldende røst
lyde ud over Folkekurens store grund, idet den bekræfter Jeppe Aakjærs smukke ord, der er
indgraveret på den: ”Sunkne skuldre, vege sjæle rankes ved mit stærke mæle.”
I samme gavebrev er klokkens historie også fortalt: Klokken er støbt i London i 1893, og den har
været anbragt i en klokketønde ved ”Longscar Bell Buoy Entrance to River Tees” ved Hartlepool.
Klokketønden rev sig løs natten til den lillejuleaften 1922, hvorefter den strandede på den jyske
vestkyst den 29. januar 1923. Ved en strandingsauktion i Sdr. Lyngvig i sommeren 1923 blev den
solgt til kobbersmed Jørgensen, Risskov ved Aarhus. Fru Ellen Overgaard, Vilhelmsdal på Falster
erhvervede klokken i efteråret 1924, og hele bestyrelsen for D.R.K. på Falster stod bag gaven til
Folkekuren.
Gavebrevet slutter med ordene: I tilfælde af, at Dansk Røde Kors skulle ophæve det med staten
afsluttede lejemål om Folkekuranstalten, skal klokken og klokketårnet være D.R.K’s ejendom i den
forstand, at det skal kunne nedbrydes og genopføres et andet sted, eller at klokken – om ønskes –
anbringes under andre forhold og på anden måde.
Så vidt den flotte gave, som vi med glæde har modtaget og gerne vil beholde.
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