
 

RINGNINGSSEDER I BURS 

LÖRDAGAR 

Januari och December kl 15.00 

Februari och November kl 16.00 

Mars och Oktober kl 17.00 

April och September kl 18.00 

Maj och Augusti kl 19.00  

Juni och Juli kl 20.00 

 

ALLA MORGNAR UTOM SÖNDAGAR OCH HELGDAGAR KL 07.00 

 

GUDSTJÄNSTRINGNING 

1 timme före gudstjänst under 4 minuter 

15 minuter före gudstjänst under 2 minuter 

 

SJÄLARINGNING 

Kl 10.00 så snart dödsfallet blivit anmält.  

Sker dödsfallet på en helgdag rings det dock först på måndag. 

 Ett kläpp i minuten under 15 minuter, varefter ringning i 15 minuter. 

 

KIMBNING  

Julafton kl 15.00, Påskafton kl 17.00 eller kl 18.00 beroende på månad, 

samt vid andra högtidliga tillfällen som t ex bröllop 

kimbning 2 minuter, ringning 2 minuter, kimbning 2 minuter,  

klämtning 3 x 3 slag. 

Detta mycket speciell ringningssätt tillgår så att ringaren står uppe vid klockan 

med två halvrunda stenar, en i var hand. Med olika takt inbördes mellan 

händerna slår man på klockan. En tanke med kimningen är att det skall låta 

som ett klockspel på långt håll. På gotlandsmål uttalas kimma med ett hårt ”k”: 

kimma eller kimba. Ordet kimning lär komma från engelskans ”chime” som 

betyder klinga, ringa, ljuda eller tonerna från ett klockspel. 

 

 

 



 

KLOCKAN I BURS KYRKA 
 

diameter 103,3 cm, höjd 100 cm, vikt 605 kg, gjutningsår 1625, 

gjutare R. Borckhardsen, Köpenhamn, ringningssätt elektricitet installerad 

1976, övrig utrustning klämthammare och ringningsautomatik 

 

Inskription på klockans hals:  

HERI VRGEN IVRGENSE TIL BVRS OCH STANGE THOGERKI KIRNE MADS AMVND 

IOCOB WESTERLOS IOEN BVNDORFVE RVDOLFVS BORCKHARTVS MEFECIT  

ANN 6Z5 

Klockans datering 6Z5 skall tydas som 1625.  

 

Namnen som nämns i inskriptionen är: Kyrkoherden Burs och Stånga Jörgen 

Jörgensen, landsdomaren Thöger Kärne och kyrkvärdarna Mats Ammunde, 

Jakob Västerlaus och Jon Bondarve. Vidare klockgjutaren Rudolf Borckhardsen 

i Köpenhamn. Han var föreståndare för det kungliga gjuteriet 1619 - 1625 och 

tillverkade först och främst kanoner, men kyrkklockor ingick även i 

produktionen. 

 

Vill du veta mer läs boken ”Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder” av 

Ingvar Rohr 1985. Mycket av informationen här är hämtad ur  denna bok.  

 

 

 


