
Kyrkklockor ur ett soundscape - perspektiv : en per sonlig 
betraktelse 
 
Kyrkringningen har en lång tradition med en intress ant historia. Men under de 
senaste åren har förhållningssättet till den föränd rats dramatiskt. Av olika 
anledningar kanske den rent av hotas att försvinna ur vår gemensamma 
ljudbild. 
 
Redan i uttrycket ”vår syn på ljud” stöter vi på en av svårigheterna att tala eller skriva 
om ljud. Ljud, är en vad man skulle kunna kalla; osynlig kraft. Det är möjligt att 
omforma ljud till synliga intryck men det egentliga 
hörselintrycket är inte annat än då just, beskrivet. Vi kan med fysikalisk 
terminologi förstå ljud som omformad energi. Men innehållet, vad ljud 
betyder, är till sist en individuell upplevelse som omges av en rad 
komplexa omständigheter. 
Men liknelser behöver inte vara begränsande för att beskriva en 
upplevelse. Inom gastronomin har många i det närmaste gjort det till en 
konstform att med hjälp av metaforer bestämma en smakupplevelse. 
 
Ljudets betydelser 
Den av Robert Murray Shafer startade Soundscape-rörelsen söker olika 
möjligheter att resonera omkring ljud. Hur kan vi placera in kyrkklockornas ljud utifrån 
de olika modeller som finns inom det resonemang om ljud som soundscape-rörelsen 
erbjuder? Är det ”soundmark” eller ”signal”? 
Kyrkklockans ljud betyder inte en sak. Det ljuder för att påkalla 
uppmärksamhet som berör det område där klangen kan höras. Det rings till dop, 
bröllop och begravning. Samma klocka berättar om såväl glädje som sorg med 
samma ljud. Är ljudet av kyrkklockor helt enkelt ett neutralt i läte? Det berättar att 
något har hänt. Om sedan händelsens natur är av glädjerik eller sorgesam dito, det 
överlåts till lyssnaren att avgöra. Ett bröllop är kanske inte alltid kantat av allas 
hjärtliga gratulationer och en och annan begravning framkallar nog då och då en 
lättnadens suck. Tänk, så praktiskt att kyrkklockor inte ringer i dur eller i moll. 
Kyrkklockans ringning kan alltså utgöra det som inom Soundscape-rörelsen kallas för 
soundmark, det vill säga att ljudet är av kulturell och historisk betydelse och förtjänar 
bevarande och skydd. Det geografiska läget och ljudets avgränsning är faktorer som 
avgör huruvida det ska betraktas som soundmark eller inte. Att översätta begreppet 
till svenska är svårt. Närmast kommer man kanske genom att beskriva ljudet som 
”specifikt” för ett särskilt område. Men som östgöte kan jag inte låta bli att föredra 
uttrycket ”typiskt”. Uttrycken kan tyckas vara synonyma. Men det finns ett suckande, 
uppgivet sätt att uttala ”typiskt” på som innehåller en lätt färgning av negation, väl 
känt för östgötar. Det betyder ingalunda att den företeelse som beskrivs med 
uttrycket ”typiskt” skulle vara dålig på något vis. Det handlar om förhållningssättet till 
företeelsen i fråga. 
Men kyrkklockans ringning kan även vara en ren larmfunktion vid brand, 
men inte i våra dagar dock. Så att beskriva ljudet av kyrkklockor med en term är fel. 
Kyrkklockans rytm är enkel. Förr var ringningen utförd med muskelkraft. Idag är de 
flesta kyrkklockor automatiserade med elmotorer och tidsur. Elavbrott och annat 
oknytt kan ställa till en del problem med automatiken. Det leder i sin tur att ansvaret 
för att ringningen sker vid rätt tidpunkt inte längre ligger på en person på samma vis 
som förr. Vår gemensamma förståelse för vad elavbrott leder till gör att vi inte 



reagerar lika starkt när helgmålsringningen uteblir i dagens läge. Ve den stackars 
klockare som slarvade i forna dagar! Men i våra dagar tycks en utebliven 
helgmålsringning också vara en helgmålsringning. 
Kanske vippar förståelsen ibland över till total likgiltighet? 
Hur som, rent tekniskt finns faktiskt flera olika lösningar att slå an en 
kyrkklocka som jag inte kommer att gå in på här. Det väsentliga är ljudet 
och hur det låter. Klockan vickas fram och åter för att kläppen inuti ska slå an klockan 
från insidan. Rent hållbarhetstekniskt är det en ganska dålig lösning. En klocka som 
slås an utifrån håller betydligt längre än en som slås an inifrån. Betänk äggets form. 
En konkav yta är mycket skörare än en konvex. Det är därför fågelungen inte 
behöver använda så mycket energi för att ta sig ut ur ägget än vad som krävs för att 
krossa ägget från utsidan. 
 
Bing-bång, bing-bing eller bång-bång? 
Bägge klockorna, lillklocka eller storklocka? Vid gudstjänsten i 
Jonsbergskyrka den 5 december ringer först storklockan från klockstapeln klockan 
10:00. Jag står bredvid och gör en ljudupptagning och slås av att det inte alls låter 
bing-bång. Men jag kan inte heller i detta läge säga att det låter bing-bing eller bång -
bång. Det kan jag göra först klockan 10:30 då lillklockan ringer med sin tydligt lättare 
klang. Lätet för mer tanken till en vällingklocka med storhetsvansinne än en 
kyrkklocka. Dess fattighet i det låga registret får den att framstå som nästan vädjande 
i jämförelse med den betydligt kraftfullare storklockan som nyss ljöd över nejden. 
Storklockans läte var helt klart ett bångande i jämförelse med lillklockans 
bingande. Klockan 11:00, när bägge klockorna ljuder samtidigt uppstår då äntligen 
det bing-bångandet läte som de flesta av oss tycks ha som 
sinnebild för kyrkringning. Två klockor, inte en. Vilket kan tyckas märkligt då 
helgmålsringningen består av en klockas ringning. Men kanske detta är en ledtråd till 
att det bara är när kyrkklockor ringer i ett syfte som angår oss personligen som vi 
memorerar deras ringning? Säkert överröstas många helgmålsringningar av ljudet 
från andra ljudkällor. Lördagen den 8 januari 2010 kunde man släcka ut 
helgmålsringningens ljud med TV-program som; TV6 ”The legend of the seeker”, 
TV4+ ”112 - På liv och död” eller TV4s ”Trav: V75”. I det sistnämnda förekommer 
förvisso ljudet av en klocka vid sista varvet. Men klangens betydelse är av en helt 
annan karaktär. 
 
Akustisk miljö 
De ljudupptagningar som följer den här texten är gjorda i landsbygds miljö. Det är 
öppna områden där ljuden kan färdas långt utan att dämpas av vegetation eller få 
ekon från reflekterande byggnadskroppar. Givetvis kan man leta upp platser i 
närheten av kyrkor som får sin egen, ibland ganska märkliga ljudkaraktär. Det kanske 
mest väsentliga när man lyssnar till en kyrkklocka är avståndet. Är man alltför nära 
blir ljudet för starkt och inte alls njutbart. Men på rätt avstånd kan man lätt urskilja 
varje klockas enskilda karaktär.  
Häradshammars kyrkas bägge klockor ljuder den 2 januari klockan 11:00 och 
ljudupptagningen sker på ca 300 meters håll. Det avståndet gör att klangen från de 
bägge klockorna smälter ihop mer än hur man upplever det om befinner sig närmare 
klockorna. Tillslaget från kläppen blir mjukare. Vid inspelningstillfället var det ingen 
direkt vind. En omständighet som påverkar ljudet. Vid byig, kraftig vind kan 
ljudupplevelsen bli direkt dramatisk - ena stunden kan ljudet nästintill försvinna för att 
i nästa ögonblick upplevas som såväl starkare som närmare.  



 
Då, nu och i framtiden. 
Man kan lätt föreställa sig hur kyrkklockornas ringning innan 
industrialiseringen utgjorde ett väldigt mäktigt och spektakulärt ljudintryck i vårt 
gemensamma ljudlandskap. Idag kan vi konstatera att de till och med ses (läs hörs), 
som en olägenhet för de som bor i närheten av kyrkor. Ett läte bland andra läten som 
bildar det vi kallar buller. I stadsmiljöer blandas och tävlar många ljud om vår 
uppmärksamhet. I landsbygdsmiljöer kvarstår i viss mån kyrkringningens särställning 
som typisk eller som ett soundmark om man så vill. Jag har medvetet undvikit att 
betrakta ljudet från kyrkklockor ur ett strikt religiöst perspektiv i den här texten av flera 
skäl. Främst för att peka på möjligheter att lyssna till ljudet i sig.  
Oavsett vårt personliga förhållningssätt till ett ljud som ingår i vår gemensamma 
ljudbild finns det där, på gott och ont. Kanske kommer framtidens gemensamma 
ljudbild ändras så drastiskt att kyrkklockans läte får en helt annan position. Att en 
ökad medvetandenivå på den gemensamma ljudbilden leder till ökat intresse för våra 
geografiska typiska ljud. 
Som inte särskilt fågelintresserad kan jag förundras över 300 klubben eller Club300 
som den ibland kallas. Deras syfte är att spana in olika sällsynta fågelarter. Makalösa 
resurser, inte minst ekonomiskt, läggs ned på att få titta på en fågel. I min värld ter 
det sig ganska befängt. Men samtidigt kan man ju fascineras av vad specialintressen 
ibland faktiskt leder till. 
Den internetbaserade comunityn Facebook har idag 454 medlemmar i 
gruppen ”Vi som uppskattar ljudet av kyrkklockor”. Kommer man i framtiden anordna 
lyssningsresor för att avnjuta kyrkringningar på olika platser? Kommer ”Årets 
kyrkklocka” att utses under festliga former? Ja, varför inte? 
Säkert är att med den historik som kyrkklockans ljud har, kommer den att 
ha en särställning bland andra ljud. Och vad det ljudet egentligen betyder. Återstår 
för den som lyssnar att ta reda på. 
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