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Verdens største rørklokke installeret på Aarhus 
havn  
NCC var på sin hidtil sværeste opgave under byggeriet af Dokk1. 
Verdens største rørklokke skulle via en kæmpe mobilkran 30 meter 
op i luften, før den kunne sænkes den ned gennem taget og 
monteres. 
 
Rørklokken indgår i kunstværket Gongen, som er del af den kunstneriske udsmykning af 
Dokk1. Klokken er støbt i bronze, er 7,5 meter lang, 80 cm i diameter og vejer cirka 3 
tons. Det gør den til verdens største klokke af sin art. 
 
NCC Construction, som har opført råhuset til Dokk1 og har ansvaret for den daglige 
ledelse af byggepladsledelsen, havde også den vanskelige opgave at montere rørklokken i 
Dokk1. Områdedirektør Allan Helledie fra NCC siger: 
 
”Det var spændende at installere et helt andet element i det næsten færdige hus, end vi 
er vant til i dagligdagen. Vores opmærksomhed bliver skærpet på en anden måde, når vi 
skal håndtere et unikt værk som Gongen. Intet måtte jo gå galt, og koordinering imellem 
mange forskellige interessenter skal være på plads.  Transport, opbevaring, 
ophængningssystemer, kraner, montører og samarbejdet med den østrigske producent 
Grassmayr skal gå op i en højere enhed. Og  heldigvis var vejret godt nok til, at vi kunne 
gennemføre opgaven.” 
 
Kunstværket får en helt central placering i Dokk1 oven for medierampen, der er den 
store indvendige trappe, der forbinder husets niveau 1 og 2. Når klokken hænger sikkert 
i ovenlyset, bliver den påmonteret en slåarm, som nybagte forældre kan aktivere fra 
fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, når et barn er bragt til verden. Dermed 
bebuder Gongen nyt liv i Dokk1. 
 
Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad glæder sig over, at Gongen 
bringer livet ind i Dokk1: 
 
”Jeg har været begejstret for Gongen, siden jeg hørte om den første gang. Tanken om, at 
der bliver slået på Gongen, hver gang et barn fødes i Aarhus, er fantastisk. Dels bringer 
det livet ind i DOKK1, og dels bringer det DOKK1 ind i familiernes bevidsthed.” 
 
Den danske kunstner Kirstine Roepstorff er ophavskvinde til Gongen. Hun fortæller: 
 
”Det har været en fantastisk oplevelse at få lov til at realisere dette klanginstrument. Jeg 
glæder mig til at høre klangen og opleve vibrationerne af hvert et lille nyt Aarhusliv.” 
 
Joan Dürr har som chefjordemoder på Aarhus Universitetshospital også været 
involveret i tilblivelsen af Gongen: 
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”I Danmark har vi tradition for at markere livets højdepunkter. En fødsel er en 
betydningsfuld begivenhed i alle familier, som vi ofte gerne vil dele med hele verden. 
Aarhus Kommune har på fornem vis gjort det muligt, at fødslen af en ny verdensborger 
kan markeres igennem lyd og et meget smukt kunstværk. På et hospital har vi brug for at 
huske, at her også er masser af liv, og vi er begejstrede og taknemmelige for, at vi er del 
af dette nye ritual.” 
 
Gongen er støbt i Innsbruck af det østrigske klokkestøberi Grassmayr, der har mange 
hundrede års erfaringer med støbning af kirkeklokker og andre former for 
bronzearbejder. 
 
Klokkestøber Johannes Grassmayr fortæller: 
 
”I de seneste år har vi støbt en stor mængde klokker og slagredskaber. Men rørklokken 
til Aarhus har været en særlig udfordring for os, fordi røret skulle støbes i ét stykke med 
1.175 grader varmt, flydende bronze i en 8,5 m høj lerform. Samtidig er det en opgave, 
der betyder meget for os, da rørklokken med sin lyd byder velkommen til nye liv i deres 
fødselsøjeblik – i modsætning til de mange klokker, der i utallige lande og kulturer 
ringer for døde mennesker. Vi takker Aarhus for denne særlige opgave og ønsker alle 
indbyggere en iørefaldende fremtid fuld af liv.” 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40 
 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 
af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 
omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX 
Stockholm. 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 
og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte. 


