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Abstract  
 
There is a legend about a church on the island of Orust in the small village of 
Tegneby. The legend tells a story about a hidden church bell in the mysterious 
hole in the creek.  
“During a war long time ago, people were afraid that the King Gustav Vasa 
would take their church bell to use as material for cannons. So the people in 
Tegneby hid their beloved church bell in a hole in the creek below the church 
and there it remained for seven years”  (main legend) 

The aim of this paper was to find out if this legend still is alive in the area of 
Tegneby. Another aim was to understand what had caused the folk legend to 
appear and also if there were other places in the south west of Sweden that had 
corresponding legends.   

There was a big difference in the knowledge of the legend between the 
informants that I intervjued according to age. The older informants knew about 
the story and also had heard more versions of the legend. The younger 
informants were not as enlightened about the legend of the sunken/hidden 
church bell.  
Were there similar legends in the south west of Sweden? Yes, there was as 
many as 397 of them, they were very much alike the main legend about 
Tegnebys sunken church bell.  
What could have caused this legend? The answer is this that there is no perfect 
right answer. What probably caused the legend to appear was confiscation of 
church bells that took place during the15-1600 hundreds in Sweden and in 
Denmark. People got afraid that their church bell was going to be taken from 
them.  
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1 Inledning  
Tegneby kyrka är inte bara vacker att se på utan har dessutom en historia som 

inte alla kyrkor kan stoltsera med. En speciell sägen handlar om den stora 

kyrkklockan. Min version av sägnen om kyrkklockan, vilken jag fått höra av min 

mormor, lyder: ”Under Gustav Vasas tid gömde man klockan i ån bredvid 

kyrkan. Detta gjorde man för att den inte skulle bli tagen av staten och göras om 

till t.ex. vapen. Därför kallas det rundade hålet i ån för ”klockehöln” och där skall 

den ha legat i sju år”. Denna historia har alltid fascinerat mig och jag har i denna 

uppsats valt att närmare undersöka denna klocksägen.  

1.1 Tegneby och dess kyrka 
På västkusten ligger ön Orust som är Sveriges till storlek tredje största ö. Orust 

har varit befolkat under 11000 år och detta har gjort att det finns många forntida 

lämningar och många sägner att studera1. Tegneby socken var och är ett 

bördigt område på Orust och på sådana områden var det naturligt att människor 

levde. Namnet Tegneby kommer ifrån ordet Thegn som betyder hövding, vilket 

pekar på att denna trakt möjligen har varit ett centrum för dem som bodde på 

Orust2. Den första kristna kyrkan som skall ha byggts på Orust är Tegneby 

kyrka, den byggdes på 1100-talet och var en av de äldsta kyrkorna i Bohuslän. 

Kyrkan kom att rivas år 1891 för att ge plats åt en större kyrka då inte längre 

församlingsborna fick plats i kyrkan under gudstjänster3. Det var då på modet 

att kyrkorna skulle vara stora och ljusa, det var inte tal om att man skulle bevara 

den gamla kyrkan med dess takmålningar som var en kulturskatt. Viss 

motsättning fanns kring rivningen av den gamla kyrkan men den fick stå bi för 

tankarna om en ny kyrka. Den nya kyrkan byggdes i en nygotisk stil men vad 

som bibehölls var det gamla tornet som är från tidigt 1700- tal, dess för innan 

var det en klockstapel utanför kyrkan. På trettiotalet behövde kyrkan restaureras 

och man byggde om den så att kyrkan mer liknade den första kyrkan och det är 

så kyrkan ser ut idag4. 

                                            
1 Almegius, Folke, (1994). Orust under 1000 år. Orust kommun 
2 Palm, David, (1963). Ortnamn i Orust västra härad. Lund: Dialekt - ortnamns och folkminnesarkivet, Göteborg. s 136 
3 Johnson, Knut, (1976). Historik över Tegneby kyrka. Ellös: Kyrkorådet. s 4-7 
4 Ibid. s 7 
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Nedanför kyrkan finns en å som heter Hagaån. I ån finns det ett runt hål och 

denna plats kallas för klockehöln, (se bild 1). På den dialekt som talas på Orust 

(Orustemål) så uttalas ordet hölja på följande vis: hört eller höln. Ordet hölja är 

synonym till, damm, göl och vattenfylld sänka. I mitt resultat så har jag använt 

mig av ordet hölja för att beskriva detta fenomen.  

 

Bild 1 Klockehöljen med Tegneby kyrka i bakgrunden. Foto: Caroline Köhnke. 

1.2 Kyrkklockorna 

I tornet så hänger det två stycken klockor. Den mindre klockan är gjuten i Ystad 

och är ifrån 1923. Den andra klockan är en senmedeltida klocka och är den 

största av Bohusläns äldre klockor (se bild 2). Klockan saknar inskrift och enda 

dekoreringen är två av rundstavar begränsade skriftband5.  

I min undersökning kommer jag att behandla just den större och äldre klocka då 

denna klocka har omnämnts i olika sägner. Bringéus6 skriver att de flesta kyrkor 

i vårt land har en eller flera sägner knutna till sig. En vanlig sägen kring en kyrka 

är att en jätte skall ha försökt kasta en sten på kyrktornet för att på så sätt få 

tyst på klockan, men det är inte lika ofta man hör talas om sjunkna kyrkklockor.  

                                            
5 Åmark, Mats (1960). Sveriges medeltida kyrkklockor. Uppsala. s 280 
6 Bringéus, Nils-Arvid, (1994). Från klocksägen till kommunvapen. Lund: BTJ AB. s 19 
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Bild 2 Tegneby stora kyrkklocka. Foto: Caroline Köhnke.  

 

1.3 Sägner 

Vad är egentligen en sägen? En sägen är en kortare sagoliknande berättelse 

som har anknytning till en plats. Vad är då skillnaden mellan saga och sägen?  

En sägen gör anspråk på att vara sann. Oftast utspelar sig denna sägen för 

längesen, t.ex. forntid eller medeltid. Det finns många liknande sägner som 

berättas på olika orter och detta visar på hur en sägen kan vandra från plats till 

plats7. 

Just sägner som handlar om Kyrkor och kyrkklockor är vanliga runt om i Sverige 

och klockan var oftast förknippad med helig styrka. I boken The types of 

Swedish folk legend8  får man veta att den vanligaste typen av sägner om 

kyrkklockor är att en klocka skall ha fallit i en sjö eller blivit nedsänkt i vatten 

under krigstid.  Handlingen är mycket lik de legender och sagor som handlar om 

värdefulla skatter. Detta visar att sjunkna klockor attraherar människors 

nyfikenhet lika mycket som en begravd guldskatt kan göra. 

                                            
7 Nationalencyklopedin (nätversion) www.ne.se sökord; sägner  8/5 2013 
8 Klintberg Af, Bengt (2010). The types of swedish folk legend. FF communicaions. Helsingfors. S 359 
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Bringéus9 skriver att sägenuppteckningar har ett episkt innehåll där de återger 

ett kortare eller längre händelseförlopp. Han skriver vidare att sägnens lockelse 

som folkdiktsgenre är att den till skillnad från folksagan är knuten till 

verklighetens värld och till bestämda platser och bestämda personer. Man kan 

säga att en lokalsägen (som den jag kommer att presentera) är en del av folkets 

orthistoria i likhet med andra historiska händelser, som är historiskt belagda10. 

Utmärkande för den tidigare sägenforskningen var att man försökte betona 

lokalsägnernas sanningshalt eller sanningskärna. Idag är inte intresset längre 

riktat på om sägnen är sann utan man är mer intresserad av folklorens 

berättande eller narrativa funktion.  

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med min studie är att ta reda på ifall sägnen om Tegnebys kyrkklocka 

lever kvar i Tegneby socken och hur den över tid har förändrats genom muntligt 

berättande. Ett annat syfte med studien är att jag skall undersöka om det finns 

liknande sägner kring andra kyrkor på västkusten och hur de kan skilja sig mot 

Tegneby kyrkklockas sägen. Jag skall också försöka ta reda på vad som skulle 

vara en trolig orsak till att denna sägen har uppkommit?  

 
	  

• Hur har historien förändrats, då den muntligen under många år har förts 

vidare genom generationer?  

• Finns det liknande sägner om andra kyrkklockor på västkusten och i så 

fall finns det skillnader/likheter?  

• Vad skulle vara en trolig orsak till att denna sägen har uppkommit?	  	  

 

1.5 Metod 

För att besvara de övergripande frågeställningarna bröt jag ner dem i mindre 

frågor. För att kunna beskriva det som jag har studerat så valde jag att använda 

mig av kvalitativa intervjuer. Utformningen på frågorna gjorde jag bl.a. genom 

                                            
9 Bringéus, Nils-Arvid, (1994). Från klocksägen till kommunvapen. Lund: BTJ AB.  s 21. 
10 Ibid   s 24. 
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vägledning från Den Kvalitativa forskningsintervjun11. Även Anders 

Gustavssons småskriftsserie Folklore och sociala konflikter12 har väglett mig i 

min utformning av frågor samt intervjusituation. Eftersom mina intervjuer 

mestadels bestod av personlig kontakt i samband med intervjutillfället, var det 

viktigt för mig att innan veta vad man skall tänka på i en intervjusituation t.ex. 

etik kring intervjuer, vad vill jag veta, vilka frågor skall ge mig svaren, miljö och 

öppenhet inför informanten. 

 

Jag intervjuade 20 personer, både kvinnor och män i åldrarna 23 – 91 år, som 

har en anknytning till Tegneby socken. Dessa informanter redogjorde tydligt för 

hur deras version av sägnen löd. Vid alla intervjuer använde jag mig av samma 

frågor. Jag använde mig av olika intervjusätt. En av informanterna spelade jag 

in, tolv av informanterna träffade jag personligen och antecknade samtidigt ner 

svaren på frågorna, sju av informanterna fick svara på frågor via e-post. De 

intervjusätt som jag har använt mig av kan göra att jag har fått ut mer eller 

mindre information. Den person som jag spelade in uppfattade jag talade fritt 

och gav mycket information utöver de frågor som jag ställde. De elva 

informanter som jag personligen träffade, uppfattade jag svarade direkt på mina 

frågor utan att sväva ut från de frågor som jag gav. De personer som fick 

frågorna via e-post tillhörde de flesta den yngre åldersgruppen, de svarade rakt 

på frågorna men här kunde jag se väldigt korta svar på frågor, de kunde till 

exempel svara endast ja eller nej där övriga informanter svarade med hela 

meningar. Svaren via e- post kan då göra att jag inte fick fullständiga svar så 

som jag hade kunnat få om jag personligen träffat dem.  

 

Jag valde att dela upp informanterna i åldersgrupperna 23-43, 56-67, 70-91 år. 

Detta för att de representerar olika generationer. De personer som är i åldrarna 

70-91 år kan vara föräldrar till åldersgruppen 56-67år samt att åldersgruppen 

56-67 år kan vara föräldrar till den yngsta åldersgruppen, 23-43 år. Detta gör att 

man ganska enkelt kan se hur en sägen överförs från generation till generation. 

I Tegneby församling bor det ca 1400 personer på en yta av 90,3 km2 13. Jag 

                                            
11 Kvale, Steinar, (1997). Den Kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
12 Gustavsson, Anders, (1990). Folklore och sociala konflikter. Lund: Småskriftserie 
13Orust kommun 
http://www.orust.se/genvagar/omorust/kommunfakta/befolkning.4.5be5840310b0041a6d2800015267.html  . 8/5 2013 
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valde att tala med informanter som bor inom ett avstånd av ca 3 km från kyrkan 

och som är uppvuxna i Tegneby socken. Med uppvuxna menar jag att 

personerna har bott i detta område minst till och med 20 års ålder.  

 

Svaren från informanterna jämfördes med upptecknade versioner av sägnen 

som fanns att finna på Dialekt, ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg. 

 

Om den fråga som handlar om vad som troligen har orsakat denna sägen, har 

jag gjort en litteraturstudie, där jag har sållat bland passande material. Jag har 

utgått ifrån informanternas sägenversioner och på så sätt kunnat inringa vilket 

område och tidsintervall som jag kan fördjupa mig i för att eventuellt kunna få ett 

svar på min fråga.  Denna fråga kommer jag heller inte redovisa i min 

resultatdel då jag istället direkt analyserar och redovisar resultatet i min 

diskussionsdel.  

För att ta reda på om det fanns andra sägner som liknar Tegneby kyrkklockas 

sägen använde jag mig av uppteckningar som nu finns på Dialekt, ortnamns 

och folkminnesarkivet i Göteborg.  I resultatdelen så redovisar jag vad som 

framkommit i intervjuerna och för att göra detta enkelt att förstå har jag delat in 

resultaten i olika kategorier som enkelt beskriver resultatet.  Dessa olika 

kategorier kan man benämna som underrubriker till mina frågeställningar. De är 

alltså ett klarläggande av mina frågeställningar. I min diskussion har jag sedan 

analyserat de resultat som jag kommit fram till i denna studie. 

 

 

1.6 Källor 

Det är i arkiven som jag har hittat en del information till detta arbete. I Dialekt – 

ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg, har man under lång tid samlat och 

bevarat nedskrivna uppteckningar för att vi idag skall kunna ta del av äldre 

traditioner, sägner och berättelser. Ett kriterium för att en källa skall vara 

tillförlitlig är att källan skall vara nedskriven tätt in på själva händelsen. Fler sätt 

att tänka kring källor är att man kan bekräfta med hjälp av andra historiska 
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källor, spridning av ålder, område och att man skall vara medveten om att 

dokumentet kan vara partiskt14.  

Vad är det då som gör att mina källor kan vara tillförlitliga? Spridningen i 

åldersgruppen är mycket stor då de intervjuade personerna (kvinnor och män) 

är mellan 23-91 år och jag har intervjuat 19 personer som alla har fått samma 

frågor att svara på. Detta gör att jag har en bra spridning på informanterna och 

att det är relativt många informanter. De äldre källorna som jag har hämtat på 

Dialekt, ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg har en stor tillförlitlighet då 

de har blivit upptecknade av personer med syfte att nedskriva områdets sägner 

och historier. Även dessa uppteckningar har en bra spridning i ålder då 

informanterna var födda mellan 1848 -1872 och var bosatta runt om på Orust. 

Vad är det då som man kan ifrågasätta som gör att källorna kan vara mindre 

tillförlitliga? De personer som jag har intervjuat har någon form av anknytning till 

Tegneby. Tegneby är inte stort och av de personerna som jag har intervjuat är 

många släkt med varandra på ett eller annat sätt. Detta kan göra att sägnen har 

gått i arv genom muntligt överförande och kan göra att sägnen inte blir så 

mångfacetterad. Eftersom de flesta som bor i Tegneby har gått i samma skola, 

så kan det vara så att man där har fått höra en version som även den har gått i 

arv. Den sägen som min uppsats baseras på härrör troligen från sen medeltid 

och har (vad man tror) inte blivit nedskriven förrän på 1900-talet. Det gör att 

denna källa kan vara opålitlig eftersom man vill att en källa skall vara 

nedskriven tätt inpå den verkliga händelsen. Det bör även tilläggas att samtliga 

av mina informanter är födda efter det att sägnen för första gången blev 

nedtecknad och i vissa fall även publicerad. Detta gör att deras berättelser kan 

vara ett resultat av denna dokumentation.  

Fredrik Skotts undersöker i sin avhandling Folkets minnen, traditionsinsamling i 

ide och praktik 1919-196415 den rådande bilden av det äldre 

traditionsmaterialet. Det var under 1900-talets första hälft som 

folkminnesarkiven kom till och ett enormt arbete sattes igång för att samla in  

 
                                            
14 Thompson, Paul. (1980). Det förgångnas röst. Södertälje: Axlids AB. s 97 
15 Skott, Fredrik, (2008). Folkets minnen. Traditionsinsamling i ide och praktik 1919-1964. Göteborg: Institutet för språk 
och folkminnen 
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folkets minnen. Insamlingsarbetet ställdes i första hand mot landsbygdens folk 

och detta berodde på att landsbygdens traditioner var på väg att försvinna 

beroende på den stora inflyttningen till städerna. Det var under denna tid som 

de äldreuppteckningarna som jag använder mig av blev upptecknade. Han 

inleder sin bok med att studera de politiska ideologierna under början av 1900-

talet, som visade vägen för de personerna som var föregångsmän i etnologin.   

Han berättar om hur det stora arbetet med upprättandet av folkminnes- arkiven 

påbörjades och det stora arbetet kring insamling av folkets minnen startade. Det 

visade sig också att många av dessa föregångsmän var nationalister, 

kulturkonservativa och någon var nazist men det var ändock fler socialister och 

vänsterliberaler som hade engagemang i arbetarrörelsen. Han skriver att 

insamlingen av folkminnen sattes först och främst till landsbygden då den var 

på väg att dö ut pågrund av att man flyttade in till staden.  

Vidare tar vi del om hur insamlingen av folkminnen gick till och berättar att den 

tanke som vi hade på 70-talet att det var en typ av konservativa forskare som 

nedtecknade berättandet och bara intervjuade välbärgade bönder inte alltid 

stämmer. Denna bok ger en bra överblick på hur den muntligt nedtecknade 

berättandet gick till i början av 1900-talet samt de ideologier som stödde 

forskarna i sin tanke kring folkets minnen.  Avhandlingen har gett mig ett stöd i 

tankarna kring nedtecknandet av mina informanters muntliga berättande.  Jag 

har själv läst nedtecknade sägenberättelser som blivit nedtecknade i början av 

1900-talet som jag skall använda mig av i denna uppsats. Här har jag fått 

bakgrundsfakta kring just den tidens sätt att nedteckna muntliga berättelser 

vilket har gjort att jag tillviss del har ställt mig kritisk till de nedtecknade 

berättelserna om Tegnebys Kyrkklocka som jag har funnit.  Då man efter att ha 

läst Skotts avhandling förstår man att folkminnesforskningen från början var ett 

nationalistiskt och till viss del ”bygderomantiskt” projekt kan man nog inte neka 

till. Också socialdemokrater kan vara nationalromantiska i sin syn på historia.  
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Fredriks skotts avhandling visar trovärdigt att folkminnesarkiven som idag är 

förbisedda har spelat en mycket stor roll som källor till kunskap om svensk 

folkkultur.16 

Anders Gustavsson har skrivit om etnologiska intervjuer hur man skall tänka 

kring intervjuer och intervjusituationer. Här skriver han om hur man som 

intervjuare och uppgiftslämnare påverkar varandra under en intervju. Även om 

de etiska frågorna vid intervjuer diskuteras.  Jag tog tillvara på denna 

information och gjorde så att jag använde mig av samma frågor till alla 

informanter och att jag tänkte på intervjusituationen i samband med intervjun. 

Detta gör att de intervjuer som jag utförde är enligt min mening tillförlitliga. 

Vidare diskuterar Gustavsson i småskriftsserien Folklore och sociala konflikter17 

om hur en sägen kan skilja sig mellan folk och vad det är som påverkar denna 

skillnad.  

1.7 Forskningsläge  

Jag har inför detta arbete försökt att finna litteratur som behandlar sägner kring 

kyrkklockor. Mitt intryck av litteraturstudien är att det saknas modernare 

forskning om sägner som handlar kyrkklockor, då den mesta litteraturen 

kommer från mitten av 1900-talet. 

Nils-Arvid Bringéus har skrivit boken Från klocksägen till kommunvapen 18, här 

behandlar han Örkelljunga kyrkas klocksägen. Denna sägen handlar om hur 

själva klockan kom till i en gjutningsprocess. Bringéus återger uppteckningar av 

sägnen och diskuterar varför den just har knutits till Örkelljunga. Han analyserar 

sägnens olika delar och kartlägger utbredningen för att slutligen diskutera vad 

den har för budskap. Denna studie har hjälpt mig att förstå vad en sägen är och 

hur en sägen kan vandra från mun till mun. Här hittar jag även mycket som är 

av likhet med min egen studie kring kyrkklockor och kan därför i min diskussion 

ta hjälp av Bringéus forskning för att få min diskussion tillförlitlig.  

                                            
16 Skott, Fredrik, (2008). Folkets minnen. Traditionsinsamling i ide och praktik 1919-1964. Göteborg: Institutet för 
folkminnen. 
17 Gustavsson, Anders, (1990). Folklore och sociala konflikter. Lund: Småskriftserie 
18 Bringéus, Nils-Arvid, (1994). Från klocksägen till kommunvapen. Lund: BTJ AB. 
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Klockringningsseden i Sverige av Nils-Arvid Bringéus19 är en avhandling från 

1958 som handlar om de olika Klockringningssederna runt om i Sverige utifrån 

de olika typer av ringningar. Avhandlingen börjar med att beskriva kyrkklockan 

som ett signalinstrument och den historia som ligger bakom användandet av 

kyrkklockor, i Sverige och Europa. Vidare avhandlas ämnet kring 

Klockbeståndet i Sverige under olika tidsperioder, samt den teknik som har 

använts för klockringning.  

 

Det sista kapitlet skiljer sig från de övriga då han talar om seder bakom 

klockringningen och dess centrala reglering. Hur klockringningens seder har en 

fasthet men även en förändring. En intressant del är att man kan läsa om hur 

exempelvis Danmarks klockringning har påverkat Bohusläns 

klockringningsseder pga. att Bohuslän under en tid tillhörde Danmark. Vilket 

kan ge mig stöd i min tanke att Tegnebys klocksägen skulle kunna vara sann i 

och med att både Sverige och Danmark anlade klockreduktioner 

 

 Avhandlingen är väl utförd och mycket noggrann, man får en mycket bra 

överblick över Sveriges klockringningsseder och en mycket bra bakgrund om 

historien bakom dessa seder.  Innehållet är sakligt och går strukturerat tillväga 

för att visa läsaren de resultat som författaren har kommit fram till. I början av 

bokens inledning kan man läsa om författarens avgränsning i avhandlingen här 

skriver han om att avhandlingen omspänner en tidrymd som 

klockringningsseden har funnits i Sverige dvs. med start kring tiden för Sveriges 

kristnande. När jag läste detta tyckte jag att det skulle bli spännande att följa 

seden under en sådan lång tid.  

 

Klockor i hävd och sägen20 är skriven av Mats Åmark, här skriver han om 

kyrkklockor i Uppsala län. Han gör en sammanställning av de olika klocksägner 

som finns i detta län, presenterar och jämför dessa med den tid då dessa 

händelser skulle ha inträffat. Han diskuterar kring Gustav Vasas klockskatt, att 

man i samband med denna klockskatt på olika sätt försökt att gömma klockan, 

                                            
19 Bringeus, Nils-Arvid (1958) Klockringningsseden i Sverige. Lund 
20 Åmark, Mats (1954). Klockor i hävd och sägen. Stockholm. 
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så att den inte skulle bli tagen ifrån den kyrka och socken som klockan tillhörde. 

Till detta diskuterar han vidare hur sägnerna kan till viss grad vara sanna,  

genom att studera äldre nedskrivna dokument som behandlar denna klockskatt 

och de klockor som påståtts skall ha gömts undan. Den studie som jag gör 

handlar om just en sjunken klocka och här får jag en viss klarhet i varför så 

många tror att man gömde klockan i Tegneby å. Åmark diskuterar även om 

sanningshalten i en sägen och vill visa varför en sägen skulle kunna sann.  

Carl-Martin Bergstrand gör i sin bok Gammalt från Orust21 en skildring över 

Orusts flydda tider genom att skriva om gamla upptecknade sägner, vanor, 

levnadssätt.  I en del av boken skriver han om Tegneby och om dess 

kyrkklockor. Här diskuterar han kring äldre nedskrivna intervjuer som behandlar 

klockan och dess öden. Dessa nedskrivna intervjuer som finns i boken har gjort 

så att jag har fått tillskott i min resultatdel. Boken har även hjälpt mig att få 

information om Tegneby Kyrka som gör att jag i min diskussion kan på ett 

enkelt sätt kan reflektera till Tegneby församling.  

Svenska Folksägner22 vill ge oss tillgänglighet till ett stycke folklig 

berättartradition och ge en introduktion till sägenstudiet för dem som studerar 

folklivsforskning. Här berättas det om sägners ålder där han nämner Odysséen 

för att sedan gå över till bl.a. Karl XII.  Boken är av stort intresse för mina tankar 

kring sägner och hur det muntliga berättandet kan förändras över tid. Ett kapitel 

handlar om sägnernas verklighetsbakgrund. Här talar han inte om 

verklighetsbakgrund i det syfte att se om de olika sägnerna grundar sig på 

någon verklig händelse m.m. Utan han talar om varför människan skulle kunna 

tro på ex rået, vilket oftast skulle vara psykologiskt. Alltså boken hjälper mig att 

förstå en sägens uppbyggnad, veta hur de olika  sägen grenrena är uppbyggd.  

Resten av boken visar olika typer av sägner under rubriker så som skatter, 

kyrkklockor, Detta är en intressant bok som tydligt visar de olika typer av sägner 

som finns och den forskning och insamling kring som finns kring sägner i 

Sverige.  

 

                                            
21 Bergstrand, Carl-Martin, (1962). Gammalt från Orust. Henån: Orust kulturnämnd. 
22 Klintberg Af Bengt (1972). Svenska folksägner, Stockholm: Thule  
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Alf Arvidsson har skrivit boken Folklorens Former (1999)23 där han berättar om 

hur språk, berättande, sång, dansande, idrottande m.m. används för att 

förmedla värden i tillvaron. Här blir det även aktuellt med frågor om muntlighet, 

skriftlighet, kön, klass.  Här handlar det om olika former av kommunikation. Han 

börjar med att skriva om folklorens historia, etnologi och olika förklaringar av 

ämnet. Boken är uppbyggd i olika kapitel där alla börjar med samma anafor Att; 

Att berätta, att tala, att ljuda, att röra sig och att ta roller.  

 

Under dessa rubriker diskuteras bl.a. berättandes syfte och berättandet inom en 

kultur och några olika exempel från, sjungna berättelser, poesi tas upp.  Senare 

diskuterar Arvidsson om att det finns språkliga förhållanden som inte är 

sammanhållna ex, ramsor, rim, gåtor och limericks.  

 

Han uppmärksammar de olika folkloriska formerna och vill visa närvaron av 

estetiska uttrycksformer i människornas vardagliga samspel; här har han valt att 

först och främst behandla den muntliga överförda folkloren. Han skriver i sitt 

längsta kapitel, Att berätta, om hur man på olika sätt berättar vilket visar sig i 

rubrikerna, ”att berätta sig själv,” ”att berätta sin grupp”, ”att berätta hjältar”. Han 

berör berättandets syfte och för en diskussion kring genrebegreppet.  

 

Det stycket som jag tycker är mest av intresse är bl.a. Att berätta sig själv, här 

skriver Arvidsson om en undersökning där en forskare, Stahl, gjorde analyser 

av personers berättande. Dessa analyser visar att om man berättar om sig själv 

kan vara en medveten strategi för att erövra eller förstärka en social position. 

Genom att skapa en bild av sig själv som andra får ta del av kan en person 

alltså få utrymme, respekt, beundran m.m. man önskar från omvärlden.  Här 

kanske man inte kan relatera till just min klocksägen men för att förstå de 

personer som berättar om sägnen så är det en viktig del att låta personerna få 

berätta sin version och erfarenhet kring klocksägnen. Att berätta om sitt 

lokalsamhälle eller närområde är viktigt för det vardagliga umgänget på sin ort. 

Språkliga tecken, berättelser, anspelningar avslöjar en vi och dom känsla men 

som även kan visa bristande lokalkännedom hos ungdomar, inflyttade och 

                                            
23 Arvidsson, Alf, (1999). Folklorens former. Lund: studentlitteratur. 
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besökare.  Att kunna känna till en historia om sitt lokalsamhälle är för många 

viktig i denna vi och dem känsla. Om man tänker på den sägen som jag skall 

skriva om så finns det en känsla om att man skall kunna veta lite om denna 

sägen för att bli bekräftad i området.   

 

2 Undersökning 
 
I denna del av arbetet lägger jag fram resultatet av de intervjuer som jag gjort 

med personer som är födda, bor eller har någon anknytning till Tegneby 

församling. Jag har här valt att kategorisera resultaten under rubriker som visar 

några av de frågor som jag ställt under intervjuerna. Här har jag sedan placerat 

svaren i åldersgrupper för på ett enkelt sätt se hur de olika frågorna besvaras 

beroende på ålder. En grupp som inte är kategoriserad i ålder är de äldre 

nedskrivna uppteckningarna.  

 

2.1 Äldre upptecknade versioner av sägnen 
 
På Dialekt – ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg finns det tolv 

uppteckningar som handlar om Tegneby kyrkklockor. Dessa uppteckningar 

gjordes mellan 1922 och 1948 för att nedteckna folkets minnen i syfte att 

bevara och främja de minnen och historier som fanns i vårt land. Detta gjordes 

även på Orust och det finns mycket bevarat av dessa uppteckningar på Dialekt 

– ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg. De tolv uppteckningar som jag 

har funnit handlar alla om Tegneby kyrkklocka.  
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Sägenversioner Född  Nedtecknad  
 
Klockan slungades ut från tornet och ner i den 
närbelägna ån. När klockan fall ner så slog 
den ihjäl klockringaren. I sju år fick klockan 
ligga nere i ån innan man med samlade krafter 
tog upp klockan ur ån. Efter denna sjuåriga 
vistelse i ån så sjunger klockan: ”sju år i höln 
slog man ihjäl”. Efter detta så har stället där 
klockan låg, blivit kallat Klockehöln. 24 

 1922 

 
Att klockan skall under Gustav Vasas tid blivit 
nedsänkt i den största höljen i ån bredvid 
kyrkan eftersom kungen ville ta klockan. Där 
skall den ha legat i sju å25 
 

1848 1927 

Att klockan slog ihjäl en man vid första 
ringningen och därför säger klockan vid 
ringning, ”Mandråp, mandråp”26 
 

1860 1928 

Att den stora kyrkklockan skall under sju års 
tid ha legat i klockehöljen. Nu säger klockan 
vid ringning: ”sju år i höln, en man död”.27 
 

 1945 

”En gång skall man ha sänkt ner klockorna i 
höljen inte långt ifrån kyrkan, för att det skall 
ha varit ett krig. Det skall ha varit så att vi var 
då norska och danskarna anföll”. När man 
sedan lyckats bärga klockan upp i tornet så 
skall den ha klämtat: ”sju år i höln ja lå, sju 
sambröder drog mig upp”28 
 

1872 1948 

Det var under ett krig och folket var rädda att 
fienden skulle ta klockan så de tog ner klockan 
och sänkte den i ån. Efter sju år var det fred 
och man tog upp klockan och i samband med 
att man skulle sätta fast klockan kom en man 
till skada och dog. Klockan skall efter detta ha 
sjungit: ”sju år i höln å mandråp”29 
 

1870 1948 

 

                                            
24 Dialekt- ortnamns och folkminnes -arkivet. Nr Acc 474 
25 Ibid. IFGH 5090 
26 Ibid. VFF 1674 
27 Ibid. VFF 2023 
28 Ibid IFGH 5358 
29 Ibid. VFF 498 
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De övriga sex äldre nedtecknade sägnerna som inte redovisas i uppsatsen, är i 

princip exakt samma som de ovannämnda, därför kommer jag inte redovisa 

dessa då de inte tillför någon ny information av sägnen.  

 

2.2 Intervjuredovisning av personer mellan 23 – 91 år 
 
Jag ställde fem frågor till de informanter som intervjuades. De frågor som alla 

informanter fick svara på löd: 

 
1. Kan du berätta sägnen om kyrkklockan i Tegneby å? 

2. Hur gammal var du när du för första gången hörde talas om Tegneby 

klocksägen? 
3. I vilket sammanhang hörde du denna historia, tid och plats, om du 

minns? 

4. Varför tror du att klockan skall ha placerats i ån?  
5. Ungefär när skall händelsen ha inträffat? 

 
 

2.2.1 Vilka versioner av sägnen presenterades?  

2.2.1.1 Åldersgrupp 23-44 år 
 
I åldersgruppen 23-43 år var det fyra av sju personer som inte kunde svara på 

denna fråga då de aldrig hade hört talas om denna sägen. Versionen av sägnen 

var i denna grupp väldigt lika. Den löd: ”Att man under ett krig skulle ha gömt 

undan klockan så att den inte skulle bli tagen av staten som ville smälta ner den 

och använda dess värdefulla metall”. 

2.2.1.2 Åldersgrupp 56-67 år 
 
I åldersgruppen 56-67år, hade sex av sju informanter en historia att berätta 

kring denna fråga. Här hade två av informanterna olika varianter av denna 

sägen. Den version av sägnen som alla hade berättat var: ”Att man under på 
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Gustav Vasas tid skall ha gömt undan klockorna i ån eller Höln, som 

informanterna sade att det hette där klockan skall ha sänkts. Detta gjorde man 

för att inte klockan skulle bli tagen och smältas ner till vapen och kanonkulor”. 

Den andra historien som två av informanterna berättade om löd: när man tog 

upp klockan ur ån efter att den legat där i sju år så skulle den hängas upp i 

tornet. När den hade satts upp ramla den ner och samtidigt skall den ha slagit 

ihjäl en man. Därför säger man: ”sju år i höln, slog man ihjäl”. En av 

informanterna sa att när man återuppsatt klockan så skall den ha klämtat: ”sju 

år i höln”. 

 

2.2.1.3 Åldersgrupp 70-91 år  
 
I den åldersgruppen 70-91, var det en person av sex som inte hade någon 

version av denna sägen, dock hade personen hört talas om stället där 

kyrkklockan skall ha sänkts ner i ån. Informanterna hade alla en version av 

sägnen varav en hade två. Den version som alla hade hört talas om var: ”Man 

under Gustav Vasas tid gömde klockan i ån bredvid kyrkan för att den inte 

skulle bli tagen i samband med klockreduktionen. När man sedan skulle sätta 

upp klockan så talade den och sade sju år i höln, sju år i höln”.  En av 

informanterna hade en annan version av sägnen: Klockan skall ha lossnat från 

sitt fäste uppe i tornet och rullat de 250 m ner i Höln och därav namnet 

klockehöln. Då den ramlat ner från fästet skall den ha slagit ihjäl en man och 

här kommer orden ”sju år i höln slog man ihjäl”. 

 

2.2.2 Hur gamla var informanterna när de fick höra denna sägen 
och i vilket sammanhang var detta, tid och plats? 	  
 

2.2.2.1 Åldersgrupp 23-43 år 
De tre personer som hade hört denna sägen var alla i åldrarna fem till tio år 

gamla. Två informanter hade fått denna sägen berättad av familjemedlemmar i 

hemmet, den andre visste inte.  
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2.2.2.2 Åldersgrupp 56-67 år 
Två av informanterna hörde talas om denna sägen i vuxen ålder. De andra fyra 

informanterna fick sägnen berättad för sig mellan ca tre till sju års ålder av 

släktingar i hemmet.  De två som i vuxen ålder hörde sägnen fick den berättad 

av vänner. En av informanterna redovisade ej för sägnen. 

 

2.2.2.3 Åldersgrupp 70-91 år 
Av de fem som hört talas om denna sägen så hade fyra informanter fått den 

berättad av släktingar när de var ca 5-10 år gamla i hemmet. En av dessa fem 

informanter var vuxen när sägnen genom vänner berättades.  

 

2.2.3 När tror man att händelsen skulle ha inträffat? 
 

2.2.3.1 Åldergrupp 23-43 år 
Av de tre personerna som hade hört sägnen så hade alla olika svar. En 

informant svarade att klockan skall ha gömts i början av 1900-talet. En 

informant svarade att klockan skall ha gömts under första världskriget och den 

sista informanten menade att klockan gömdes i ån under Gustav Vasas tid 

alltså under 1500-talet.  

 

2.2.3.2 Åldersgrupp 56-67 år  
I denna åldersgrupp var det inte lika många versioner. Fem av de sju 

informanter trodde att detta skulle ha inträffat under Gustav Vasas tid. En av 

dessa fem informanter menade att detta skulle ha hänt under tidigt 1500-tal, 

men nämnde inte Gustav Vasa.  
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2.2.3.3 Åldersgrupp 70-91 
 
Fyra informanter av sex menade att det var under klockreduktionen på Gustav 

Vasas tid.  Två informanter hade ingen direkt åsikt utan trodde att det var under 

ett krig för längesen.  

2.3  Andra liknande sägner i Västra Götaland, Halland 
och Dalsland  
 

2.3.1.1 Västra Götaland inkl Bohuslän  

Jag tittade på sammanlagt 397 sägner på Dialekt – ortnamns och 

folkminnesarkivet i Göteborg som var från Västra Götaland, 99 sägner från 

Halland och 40 sägner från Dalsland. I Västra Götaland (inkl Bohuslän) fann jag 

397 sägner som till stor del liknande den sägen som jag har undersökt. Det är 

inte så att alla 397 sägner handlar om 397 olika kyrkklockor, det är så att vissa 

kyrkklockor hade flera upptecknade versioner av samma sägen.  

De mest förekommande versionerna av de 397 sägnerna handlade om jättar, 

att klockan skall ha slungats ur kyrktornet och om nedgrävning av klockan. Av 

de 13 uppteckningarna som på något sätt handlade om Orust var det bara en 

som inte handlade om Tegneby kyrkklocka.  Till exempel fann jag att en klocka 

först skall ha hängt i en klockstapel på Töllåsen. Klockan skulle flyttas till 

Myckleby men man kunde inte få klockan över bäcken så den föll i och låg där i 

sju år för att sedan stanna i Långelanda.  

De sägner som handlar om jättar var alla väldigt lika: Jättarna blev på något sätt 

störda av kyrkklockans klang och de började kasta sten på kyrktornet för att 

klockan skulle bli tyst. När jätten träffade ramlade klockan ner och föll i en å 

eller hölj bredvid kyrkan.  

Den andra sägnen fanns i lite fler versioner men mest förekommande var: att 

när man en gång ringde i klockan, ringde den så häftigt att den slungades ur 

och rullade ner i en närliggande å eller damm. I denna variant förekommer det 

ofta att den som ringde i klockan skall ha blivit träffad och dött när klockan 

lämnade sin plats.   
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Den tredje sägnen som ofta förekommer fanns även den i olika versioner: 

klockan skall under ett krig ha blivit räddad från att bli stulen och därför skall 

klockan ha blivit placerad i en å eller i en hölj.  Av dessa 397 sägner så 

inbegrep 14 sägner på något sätt danskarna. Utanför Orust så var det bara en 

upptecknad sägen som nämnde Gustav Vasa. 

Med detta följer även en fortsättning av sägen om hur klockan på olika sätt skall 

ha blivit bärgad från sin plats. För klockan var inte lätt att få upp ur djupet, den 

bestämde själv vem som skulle bärga den. Vanligast här var att man skulle 

finna två tvillingoxar som hade blivit uppväxta på sötmjölk. Dessa oxar skulle 

sedan dra upp klockan från sin plats i vattnet. En annan variant på detta är att 

sju helbröder utan en syster mellan födslarna skulle hjälpas åt att dra upp 

klockan. När man efter bärgning har satt upp klockan så klämtar den vid 

ringning och säger t.ex. ”Sju år i höln slog man ihjäl, mandråp mandråp, fallen i 

hölj sju år i höljn, sju år i höl å mandråp”.  

Siffran sju förekommer väldigt ofta i dessa sägner t.ex. Sju sambröder drog mig 

upp. Sju år i höln slog man ihjäl, efter sju år så hörde man en klang från djupet.    

2.3.1.2 Halland  

I Halland fanns det 99 upptecknade klocksägner som handlade om att 

kyrkklockor skall ha hamnat i en närliggande å eller sjö. 

Även här var det så att jättarna var de som gjorde så att klockan hamnade i en 

å eller en damm. Det fanns också en version som hörde till den där klockan vid 

en kraftfull ringning skulle ha slungats ner i en å eller en damm. Även här var 

siffran sju vanligt förekommande och på de sätt som klockan skall ha bärgats 

var även här samstämmigt med de sägnerna från Västra Götaland.   

2.3.1.3 Dalsland  

Här fann jag 40 stycken upptecknade sägner som handlade om nedtagna 

kyrkklockor. Vanligast var att man under krig eller flytt av klockan skall ha gömt 

den respektive tappat den i en å eller sjö. Även här är det så att sju bröder är de 

som skall kunna bärga klockan från djupet.  
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3 Diskussion 
 

3.1 Vilka varianter finns det av sägnen om Tegneby 
Kyrkklocka i ån och kan man se skillnad mellan 
åldersgruppernas sägenversioner?  
 
De varianter som jag har fått presenterat för mig är många, men dock inte så 

olika.  De versioner som lyser klarast är:  

1. Att man under ett krig skall ha sänkt ner klockan i ån för att på så sätt 

skydda den från att bli stulen och omgjord till olika sorters vapen. I en av 

de versionerna som nämnde krigstid så skall klockan ha blivit gömd 

under sju år och klockan skall då ha klämtat: ”Sju år i höln ja lå, sju 

sambröder drog mig upp”. 

2. Att man skall ha gömt klockan i den närliggande ån, så att den inte skulle 

bli tagen i samband med klockreduktionen under Gustav Vasas tid. 

Klockan skall ha legat sju år i höljen, klockan skall sedan ha klämtat ”Sju 

år i höln, sju år i höln”  

3. Klockan skall ha lossnat från sitt fäste och rullat ner i ån och i samband 

med att den lossnat från sitt fäste skall en man ha blivit dödad. Här skall 

klockan ha legat i ån i sju år och sedan klämtat ”Sju år i höln, slog man 

ihjäl”.  

Jag trodde inte att det skulle finnas så många versioner av denna sägen. Den 

version som jag hade med mig in i detta arbete var version nummer två, som 

handlar om klockreduktionen under Gustav Vasas tid.  

 

Sjutalet är något som frekvent uppkommer nu och senare i min diskussion. 

Varför just är det alltid siffran sju som omtalas?  Det kan bero på att detta tal 

alltid har skådats som speciellt. Vi har t.ex. sju dagar i veckan, världens sju 

underverk, sju dödssynderna. Det är så att talet sju upprepar sig ofta i bibeln. Vi 

kan där läsa om bokrullen med de sju inseglen, sju bönepunkterna, sju 

ärkeänglar, de sju Jesu ord på korset, de sju sakramenten, Jakob tjäna sju år 

för Rakel, Josef talade om de sju feta och de sju magra åren osv.30 Man kan 

                                            
30 Bergman, Gösta, (2005). Ord med historia: en etymologisk ordbok. Åttonde upplagan.Stockholm: Prisma. s 531-532 
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även se sjutalet i våra sagor t.ex. Snövit och de sju Dvärgarna, De sju korparna 

och sjumilastövlar. Eftersom denna sägen har med kyrkan att göra så är det 

troligen så, att man har överfört denna siffra från t.ex. bibeln till sägnen.  

 

Vad alla åldersgrupperna samt de äldre upptecknade versioner hade 

gemensamt var att man trodde att det skulle ha hänt under orostider. Den 

största skillnad man kan se är att hälften av de personerna som intervjuades i 

den yngre åldersgruppen inte hade en version av denna sägen. I de övriga 

åldersgrupperna samt äldre upptecknade versioner hade 90 % en version av 

sägen. Alla åldersgrupperna hade fått höra denna sägen berättas i hemmet av 

äldre släktingar eller familjemedlemmar. Vad beror det då på att de yngre inte 

kände till sägnen? Den yngre åldersgruppen hade alla förutom en vuxit upp i 

Tegneby. Vad är det då som påverkar att inte denna sägen har gått i arv så 

som den tidigare gjort mellan deras mor- och farföräldrar ner till deras föräldrar? 

Vårt samhälle idag är präglat av information från alla dess håll. Det är så 

mycket lättare att få tag på information i dag än det var för våra äldre 

åldersgrupper (57-67,70-91år). Tillgången på internet och television gör att 

fokus ligger någon annanstans än på vår hembygd. Vår värld har snabbt blivit 

mycket större och mer tillgänglig än den var för våra äldre åldersgrupper. Detta 

kan göra att man inte tycker att sägner likt denna är av intresse eftersom det 

finns mer och större ting i världen att fokusera på.  

 

En annan skillnad som man kunde se bland åldersgrupperna samt de äldre 

upptecknande versionerna var att de hade olika mycket information i sin sägen. 

De yngre hade information om att klockan skall ha blivit sänkt under krig men 

inger mer. Alla de äldre åldersgrupperna (57-67, 70-91år) inklusive äldre 

upptecknade versionerna hade lite mer information än själva sägnen. Klockan 

skall efter upptagning ur ån klämtat olika ”sånger” t.ex. ”Sju år i höln ja lå, sju 

sambröder drog mig upp”. De äldre upptecknade versionerna hade flest 

versioner på detta. De två äldre åldersgrupperna (56-67, 70-91år) hade lika 

många och ungefär exakt lika varianter på detta. Här kan man troligen se att ett 

bortfall av ”sånger” från de äldre upptecknade versionerna till de versionerna 

som nedtecknas i nutid. Varför har detta skett? Liksom jag tidigare diskuterade 

så har vi idag inte samma fokus på vår hembygd än vad man hade under tidigt 
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1900-tal och tidigare. Det var den värld som man levde och verkade i, nu har 

man en större värld att hålla reda på och leva i. Det som var viktigt då är kanske 

inte är lika viktigt nu. Att man använder sig av tv för att få en stimulans gjorde 

man inte lika mycket förr, när inte dessa mediala stimuli fanns så fick man söka 

dessa stimuli från andra håll t.ex. att äldre medlemmar ur familjen berättade 

sägner och historier från bygden. Det är vad jag tror är orsaken till att en sägen 

blir bortglömd. Den åldersgrupp som var mellan 57-67 hade nästan alla fått 

sägnen berättad för sig av sina föräldrar eller släktingar. Men det verkar som 

om de i sin tur inte har fört sägnen vidare till sina barn dvs åldersgruppen 23-43 

år. Vad har orsakat den trenden? Jag har tidigare diskuterat media och 

Internets inflytande och tv:n tog språnget in i de svenska hemmen på 50-talet, 

vilket är samma tid för många av våra informanters födelse. Kunde denna nya 

fluga påverka våra kvällsaktiviteter, att istället för samtal och berättande så kom 

tv in och tog över sago och sägenberättande?31  Det verkar som om det 

massmediala samhället kan vara ett hot mot det muntliga berättandet som 

kunskapskälla 32 och risken att interaktionen mellan människor minskar samt 

den emotionella aspekten kring det muntliga berättandet försvinner33.  

 

För det har inte tagit lång tid för denna sägen näst intill blivit bortglömd. De 

äldsta informanterna var födda 1848-1872 det är 165 år sedan, men Tegneby 

kyrka har funnits på samma plats i nästan 1000år och sägnen om den gömda 

kyrkklockan har gått i generationer under troligen ca 400 år. Utifrån de fakta 

som jag har fått fram om kyrkklockan så har sägnen varit levande i området tills 

för ca 50 år sedan, men under dessa ca 50 åren har denna sägen gått i 

glömska bland de yngre personerna. Vad hände med den senaste 

generationens vi känsla för sitt närområde?  

 

Det som Arvidsson34 talar om, att berätta om sitt närområde skulle vara viktigt 

för umgänget på sin ort, att berättelser om sin ort skulle avslöja en vi och dem 

känsla verkar inte stämma in på Tegnebys ortsbefolkning. Man kan istället ställa 

                                            
31 Sveriges television   www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/mer-tv-historia 19/5 2013 
32 Rehnman, M & Hostetter, J: (2002): Berättelsens röst. En resa genom det muntliga 
berättandets Sverige, Finland: WS Bookwell 
33 Gärdenfors, Peter (1999) Media och berättande. Stockholm: Itis  
34 Arvidsson, Alf, (1999). Folklorens former. Lund: studentlitteratur 
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sig frågan vad det är man idag talar om, för att få denna vi känsla och för att bli 

bekräftad i sitt område? Vad för historier berättar man idag för sina barn som 

kommer ifrån sitt lokalområde? Att det bara har tagit en generation för denna 

gamla sägen, att i stort sett gått i glömska är faktiskt skrämmande men kanske 

det är en trend som genomsyrar de flesta orter i Sverige.  

 

Eftersom denna sägen är relaterad till kyrkan kan man spekulera i kyrkans roll 

för sägnens bevarande.  I Sveriges är 67 % av befolkningen medlemmar i 

svenska kyrkan och i Tegneby är motsvarande siffra 80 %, Tegneby följer alltså 

inte rikets genomsnitt.  Man kan även läsa att 1972 var 95,2 % av Sveriges 

befolkning medlemmar i svenska kyrkan 35. Om man går tillbaks 1972 då mina 

informanter i åldersgruppen 57-67 var unga så var det kanske mer vanligt att 

man gick till kyrkans gudstjänster om man var medlem i svenska kyrkan. Om 

man drar detta vidare så kanske det var just på kyrkbacken med utsikt över 

”Klockehöln” som sägnen om den gömda klockan berättades. Idag är många av 

Tegnebys sockens befolkning fortfarande med i svenska kyrkan men troligen 

går inte alla på kyrkans gudstjänster. Detta kan då leda till att man för 40 år 

sedan fick möjlighet att ta mer del av klockans sägen än vad  

 

3.2 Finns det liknande sägner om andra kyrkklockor i 
västra Sverige och i så fall finns det skillnader/likheter? 
 
För att ta reda på detta så har jag studerat äldre upptecknade versioner som 

finns att finna på Dialekt – ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg. Jag 

studerade Västra Götalands, Hallands och Dalslands nedskrivna uppteckningar 

som handlade om klocksägner. Jag fann sammanlagt 536 nedskrivna sägner 

som alla handlade om kyrkklockor.  

 

Vad fanns det då för likheter mellan dessa sägner och de sägner som handlar 

om Tegneby kyrkas klockor? Den största skillnaden var att man på många håll i 

Västra Götaland och i Halland fann sägner som handlade om att jättar skall ha 

blivit störda av klockans klang och sedan kastat en stor sten på kyrkklockan och 
                                            
35 Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562  19/5 2013 



27 
 

den skall då ha fallit ner i den närliggande ån. Varför man inte talat om detta i 

Tegneby vet man inte. Men jättar i sägner förekom, Bergstrand36 skriver att det i 

Tegneby bodde en jätte som flydde då Tegneby kyrka fått den stora klockan. Att 

inte jättar förekom i de uppteckningar som jag har gjort, kan troligen bero på att 

ingen av de jättesägner som berättades på Orust blev direkt populär37.  

 

En annan sägen som var vanlig i Västra Götaland men inte i Halland, var att 

man under en kyrkoringning, ringde så häftigt i klockan att den slungades ut och 

samtidigt skall en man ha blivit ihjälslagen. Här ser man tydliga likheter mellan 

denna sägen och en version av Tegnebys klocksägen. Här kan skillnaden ligga 

i att den istället för att ha slungats ut kan ha ramlat ner. Men att en person skall 

ha dött vid tillfället stämmer överrens i båda fallen. Här ser man att denna 

sägen har blivit en vandringssägen. Från denna vandringssägen så har 

Tegnebys sägen blivit en lokalsägen och för att den skall ha blivit en lokalsägen 

måste det finnas föknippningsmöjligheter mellan sägnens väsentliga motiv och 

den plats där sägnen har blivit trofast38.  Om det inte skulle finnas en å eller 

liknande i närheten så kommer antagligen inte denna sägen att bli 

hemmavarande i socknen. Men om det är så att det finns en å eller liknande i 

närheten så är möjligheten stor att den kan anknytas lokalt.39   

 

Ännu en likhet mellan en version av Tegnebys klocksägen och Västra 

Götalands och Dalslands klocksägner är att klockan skall ha blivit gömd i ett 

vattendrag under krigstid. Detta kan också vara en vandringssägen som har 

blivit en lokalsägen då man under många århundraden på Orust levde med krig 

tätt inpå sin vardag. Vad jag har studerat så kan jag inte finna att det skall ha 

utkämpats något slag på Orust under den period som klockan skall ha funnits 

(senmedeltid). Men Orust har tillhört både Norge och Danmark och för att detta 

skall ha kunnat ske måste krig utkämpas och på många håll i Bohuslän stod det 

slag.40 Kanske var det här man fick höra om alla de klockor som måste räddas 

undan. Eller var man rädd att kriget skulle komma så nära att man i förväg 

                                            
36 Bergstrand, Carl-Martin, (1962). Gammalt från Orust. Henån: Orust kulturnämnd.  s 34  
37 Ibid, s 40 
38  Bringéus, Nils-Arvid, (1994). Från klocksägen till kommunvapen. Lund: BTJ AB. S 19 .  
39 Ibid, s 20 
40 Lindkvist, Thomas & Sjöberg Maria, (2003). Det svenska samhället 800-1720, klerkernas och adelns tid. Lund: 
Studentlitteratur.  s 234, 246 
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gömde klockan i ån så att ingen skulle kunna kräva den av församlingen. I 

Dalsland fanns det även uppteckningar som handlade om att klockan vid flytt 

skall ha fallit i en å eller i en sjö. Detta förekom inte i Tegneby klocksägner, men 

det fanns en sägen på Orust som inte handlade om Tegneby klocka och det var 

en sägen som handlade om Långelanda kyrkklocka. Denna sägen var mycket 

lik de sägnerna från Dalsland. Varför inte denna sägen kom till Tegneby då den 

fanns i Långelanda är konstigt men det kan vara så att man i Långelanda hade 

en egen sägen och att detta även skulle ha skett i Tegneby kanske man inte 

tyckte var troligt.   

 

Det är intressant att se att det bara fanns en nedtecknad version som menade 

att det skulle ha hänt under Gustav Vasas kyrkoreduktion på 1500-talet. Varför 

är det så att personerna i Tegneby tror att det skall ha inträffat just under 

Gustav Vasas tid?  

 

Något som inte alls kommer fram i mina upptecknade versioner av de sägner 

som behandlar Tegneby kyrkklocka, är hur de fick upp klockan ur ån. En av de 

äldre upptecknade versionerna hade en version på hur det gick till när man tog 

upp klockan ur ån. På många andra håll i Västra Götaland, Halland och i 

Dalsland finns det sägner om hur man efter en tid tog upp klockan ur sin plats i 

ån, sjön eller dammen. Här fanns det flera versioner t.ex. om hur man med hjälp 

av tvillingoxar uppfödda på sötmjölk kunde bärga klockan, sju sambröder skulle 

hjälpas åt att ta upp klockan ur ån. Det var den sista versionen med bröder som 

även var den version som en av de äldre personerna berättade om. Varför var 

det så att man inte i Tegneby hade denna fortsatta sägen om hur man fick upp 

klockan ur ån? Det kan vara så att de uppteckningar som finns på Dialekt- 

ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg har ganska gamla uppteckningar. 

Under de senaste ca 40 åren har man inte direkt har gjort några uppteckningar 

som handlar om just klocksägner. Mina upptecknade sägner är gjorda i nutid 

och det kan vara så att denna fortsättning på sägnen inte har blivit 

uppmärksammad och på så sätt inte förts vidare. 
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3.3 Vad skulle kunna vara en trolig orsak till att sägnens 
uppkomst?  
De två äldre åldersgrupperna samt äldre upptecknande versionerna talade om 

Gustav I och om dennes klockreduktion.  Detta med Gustav I och 

klockreduktionen skulle kunna vara en trolig orsak till att sägnen har uppstått. 

Men i princip så har Orust varit norskt eller danskt fram till freden i Roskilde 

1658 då Bohuslän övergick till den svenska kronan41. Men Bergstrand42 skriver 

att Bohuslän skall ha blivit arrenderade av Gustav Vasa och under denna tid så 

pågick klockreduktionen. I historieböckerna kan jag inte hitta belägg för detta 

arrende men Lindkvist & Sjöberg43skriver att Gustav Vasa i början av 1520-talet 

kunde med hjälp av inhyrda legosoldater kontrollera delar av Bohuslän.  

 

Något som är av värde att diskutera är om Tegneby hade en eller två klockor 

under tiden för reduktionen, detta är något som jag i skrivandets stund inte har 

fått fram fakta om.  I Bringeus 44 avhandling kan man läsa om att många av de 

gammeldanska provinserna så som Bohuslän, hade många 

enklocksförsamlingar. Han menar i sin avhandling att det finns ganska stora 

regionala differenser i enklocksförsamlingarna och eftersom det redan på 1100-

1200-talet inte ovanligt att församlingar ägde två klockor måste dessa 

differenser bero på något.  Här är det av vikt att man i Tegneby kyrka hade två 

klockor för att kunna få mer reabilitet i sin sägen om den gömda kyrkklockan.  

Fakta som är av vikt är att klockan är senmedeltida och skulle kunna vara just 

den klockan som kanske legat i höljen.  

 

Under 1530-1531 började Gustav Vasa avkräva kyrkans dyrbara tillgångar då 

Sverige nämligen stod i skuld till Lübeck. Detta kallades för silverhjälpen och 

det innebar att alla kyrkor tvingades att ge bort sina silverföremål och minst en 

klocka45. Mats Åmark skriver att man i Uppsala län fick känna på 

                                            
41 Orust kommun 
www.orust.se/vanstermeny/kulturochfritid/kultur/orustshistoria/artaliorustshistoria.4.5be5840310b0041a6d2800010933.h
tml  20/5 2013 
42 Bergstrand, s 87 
43 Lindkvist, Thomas & Sjöberg Maria, (2003). Det svenska samhället 800-1720, klerkernas och adelns tid. Lund: 
Studentlitteratur. s 234-235 
44 Bringéus, Nils-Arvid, (1958). Klockringningsseden i Sverige. Lund 
45 Lindkvist, Thomas & Sjöberg Maria, (2003). Det svenska samhället 800-1720, klerkernas och adelns tid. Lund: 
Studentlitteratur. 
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klockreduktionen i samband med att skulden till Lübeck skulle betalas tillbaks46 

Man kan läsa i brev att rikets råd 1530 beslöt att på landsbygden konfiskera den 

näst största kyrkklockan eller största klockan. Om församlingen blott hade en 

klocka så fick man behålla den och halva värdet skulle istället betalas i annan 

koppar eller pengar 47. Varför skulle Tegnebys befolkning då gömma vår stora 

klocka? Om de hade en klocka behövde de inte lämna bort den och om de 

hade två så skulle de i så fall fått behålla en. Men visst det kanske var så att de 

hade två klockor, en liten och en stor klocka; de ville behålla den stora och 

därför gömde den i höljen.  

 

Samtida som Gustav Vasas klockreduktion, tyckte Fredrik I av Danmark att han 

skulle konfiskera överflödiga klockor, för att sändas till kanongjuteriet i 

Köpenhamn.  Då vi tillhörde Danmark under denna tid, är det troligt att man var 

orolig över att klockan skulle bli tagen, vilket kunde leda till att man gömde 

undan sin klocka48. Eftersom många av mina informanter berättar om just att 

klockan skall ha sänkt ner i höljen eftersom det var krig, finns det en strimma 

trovärdighet i att det skulle kunna vara en trolig händelse.  

 

Lite senare under det Nordiska sjuårskrigen pålade  Erik XIV en klockskatt för 

att finansiera material till kanoner m.m. Konfiskeringen skedde 1563-65 och 

staten fick in ca 350 klockor, men det var framför allt i mellan och norra Sverige 

som fick betala klockskatt. Återigen så var Orust ännu inte svenskt och ingick 

troligen inte i denna klockkonfiskation.  Men under samma tid pågick det även 

en klockreduktion i Danmark och i de gammelsvenska provinserna (Bohuslän). 

Detta kan visa på att vi som jag tidigare skrivit har haft många påtryckningar om 

att ge en klocka till staten.  Något som också skulle kunna stärka att vi på något 

sätt var berörda av vad som pågick runt om kring oss var att talet sju uppkom. 

Under sju år så krigades det i närheten av oss och på många ställen i sägnen 

så figurerar årtalet sju, kan det vara så att man under sju års tid var rädd för att 

klockan skulle hämtas och att den när kriget var över återigen togs upp.  

 

                                            
46 Åmark, Mats (1954). Klockor i hävd och sägen. Stockholm. 
47 Bringeus, Nils-Arvid (1958). Klockringningsseden i Sverige. Lund.  s25  
48 Bringeus, Nils-Arvid (1958).  Klockringningsseden I Sverige. Lund.  s 28  
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Det finns alltså många troliga orsaker till varför denna sägen uppkom. Det som 

är mest troligt är att vi under påverkan av klockreduktionen både i Sverige och i 

Danmark var rädda för att vår klocka skulle bli konfiskerad och på så sätt 

gömde den i höljan nedanför kyrkan.  

 

Om detta bara hade varit en sägen om en gömd kyrkklocka i en å hade det 

kanske inte varit lika intressant. Men de facto, så finns det ett mystiskt klockstort 

hål i ån intill kyrkan, det får en dock att fundera på om hålet är ett resultat av en 

gömd kyrkklocka eller om historien av en gömd kyrkklocka är ett resultat av ett 

hål. Alltså en klassisk höna och ägget diskussion. 

 

4 Sammanfattning  
 
På ön Orust i Tegneby socken finns det en kyrka vars kyrkklocka har stått 

bakom en rad olika sägner. En av de mer vanliga är:  

” Under krigstid för längesen var folket i Tegneby rädda för att kungen skulle ta 

deras kyrka för att smälta ner klockan för att göra kanoner. Folket gömde då 

klockan i ån brevid kyrkan.”  

Syftet var att undersöka, om sägnen fortfarande var vid liv i området runt 

Tegneby. Ett annat syfte var att ta reda på om det finns liknande sägner i västra 

Sverige; samt om det fanns en trolig orsak till att sägen har uppstått. För att ta 

reda på detta utförde jag intervjuer med personer som har en anknytning till 

Tegneby och studerat äldre upptecknade sägner som fanns att finna i Dialekt – 

ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg; samt utifrån informanters 

sägenversioner studerat troliga orsaker till sägnens uppkomst.  

 

Var det så att denna sägen fanns i olika versioner beroende av den ålder 

informanterna befanns sig i? Ja, de äldre personernas versioner av sägnen var 

mycket mer detaljerade och fanns i fler varianter. Den största skillnaden var att 

många av de yngre informanterna inte kände till sägnen. Detta kan bero på den 

yngre generationens brist på intresse för sägner och sitt närområde, men det 
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kan också bero på den äldre generationens minskade intresse att föra sägnen 

vidare.   

 

I västra Sverige fann jag väldigt många sägner som liknande de sägner som 

handlade om Tegneby kyrkklocka. En likhet kunde vara, att man under Gustav 

Vasas tid, skulle ha gömt klockan i en närliggande å eller sjö för att på så sätt 

slippa ge ifrån sig klockan.  Det som kunde vara en trolig orsak till sägnens 

uppkomst var att man i rädsla för att mista sin klocka, under olika perioder för 

klockreduktioner under Sveriges och/eller Danmarks konungar på 15–1600-tal, 

gömde undan den.  

 
Min förhoppning är att arbetet kring denna uppsats har bidragit till att fler 

personer i Tegneby har fått upp ögonen för denna gamla sägen och på så sätt 

minskar det risken för att den skall glömmas bort. Samt att man skall ta till vara 

på det muntliga berättandets form så att man in framtiden för traditioner vidare. 
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6 Bilaga 1 
6.1.1 Intervjufrågor  
 
Kan du berätta sägnen om kyrkklockan i Tegneby å?  

 

Hur gammal var du när du för första gången hörde talas om Tegneby 

klocksägen? 

 

I vilket sammanhang hörde du denna historia, tid och plats om du minns? 

 

Varför tror du att klockan skall ha placerats i ån?  

  

Ungefär när skall händelsen ha inträffat? 

 

 

 

 
 
 

 


