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Ledaren

Redaktörens rader

Vad vi vet, så har vi bara ett liv här på 
jorden – och det är det vi står mitt uppe i 
just precis här och nu. Det hjälper inte hur 
mycket vi stressar och skyndar oss, dygnets 
timmar blir inte fler för det. 

Många av oss tar på oss en alldeles för 
stor kostym. Vi ska förverkliga oss själva 
både på jobbet, hemma, genom huset, träd-
gården, bland vänner, genom barnen… ja 
listan blir skrämmande lång. Och man kan 
fråga sig varför! Blir livet bättre då? Om man 
aldrig hinner sjunka ner i den där läshör-
nan, kaffekoppen på uteplatsen aldrig hin-
ner tas, om man aldrig hinner gå och lyssna 
när någon annan kör sjunger, om man aldrig 
hinner sitta ner med sina barn för att höra 
hur de har det egentligen, vilka drömmar 
och sorgeämnen de har och så vidare. Har vi 
inte missat något väsentligt då?

Jag kan för egen del längta efter att tillva-
ron för ett tag bara skulle bli ”vanlig”, att 
det inte skulle hända något särskilt på ett 
tag, att det nästan skulle bli lite tråkigt. Än 
har det aldrig hänt – och inte kan jag skylla 
någon annan för det!

Nej, jag tror att det är dags för vårstäd-

Lev ditt liv nu – inte sen!

ning! Och att då låta utrensningen gå även 
till almanackan. Att överväga vad som tar 
mer energi än det ger och se vad som inte 
är nödvändigt. 

Som körledare vågar jag mig på att upp-
mana er – jag förmodar att de flesta av Kör-
journalens läsare är körsångare – att göra 
denna vårstädning utan att riskera att få 
en massa tomma stolar på körövningarna. 
För om det är något som för de flesta ger 
mer än det tar, så är det just körsjungandet. 
Många är de som kommit och vittnat om 
hur mycket piggare de känner sig efter en 
körövning är före. För många är en köröv-
ning i veckan inte nog, utan man är med i 
både två och tre olika körer.

När då äntligen den sköna sommaren 
kommer upphör de flesta körer med sin 
verksamhet, och när man egentligen kanske 
har tiden – då ligger verksamheten nere. 

Då är det tröstefullt att som i Körjournalen, 
både i detta och förra numret, läsa om att 
det finns körveckor av olika slag att anmäla 
sig till. 

Tänk att förena sin hobby med semester, 
att knyta nya kontakter med likasinnade, 
att få ägna sig fullt ut åt sjungandet och 
musiken och att på kort tid genomgå pro-
cessen från första övningen till den färdiga 
konserten. Kan det egentligen bli så mycket 
bättre än så?

Nej vänner, låt oss ta tag i våra liv. Ägna 
oss åt det som är viktigt och inte glömma 
att livet – det är det som pågår just nu!

Kerstin 
Baldwin
Organist i 

Ekerö,  
förbunds

dirigent och  
ledamot i 
förbunds

styrelsen  
för SKsf

För om det är något som för 
de flesta ger mer än det tar, 
så är det just körsjungandet.

6 juni är ingen bra dag längre, säger 
Karin Skogberg Ankarmo, som sedan 
länge arrangerat gosskörfestival just kring 
den dagen. Till och med kyrkomusikerna 
är upptagna på hemmaplan nuförtiden, 

eller åker bort, så till nästa år flyttar nog 
festivalen i tid. 

För bara några år sedan var national-
dagen öppen för alla möjliga infall, men så 
är det inte längre. Det är utflykter hit och 
fester dit – i år firar till exempel Svenska 
kyrkan Världens fest denna helg – och varje 
ort med självaktning ska ha sitt eget natio-
naldagsfirande. 

Snart blir kanske nationaldagen en lika 
stor kördag som Valborg sedan länge är, 
med körsång i varje samhälle. Fast vare sig 
till numerär eller klang blir det lätt att slå 
den kör som jag hörde på årets Valborgs-
mässoafton: kören från ungdomskörfesti-
valen i Linköping tillsammans med Akade-
miska kören. Maffigt är ordet.

6 juni har alltid varit en speciell dag för 
mig, ända sedan jag föddes. Varför får ni 
räkna ut själva, men jag kan avslöja att det 
har mindre gemensamt med svenska flag-
gan än med det faktum att Körjournalen 
fyller år just i dagarna. Närmare bestämt 
20. Jag är mycket glad över att kunna fira 
detta med att ge er läsare en för tillfället 

nyskriven sommarsång. Vi tjuvstartade 
sjungandet av Kom, sommarljus på festi-
valen i Linköping, och jag är övertygad om 
att den kommer att sjungas på många håll 
denna och kommande somrar. Till exempel 
6 juni.

Själv lär jag nog inte sjunga Kom, som-
marljus den 6 juni, i alla fall inte med min 
kör. Vi ska nämligen delta i medeltida 
marknad denna dag: Husaby marken i 
Husby-Långhundra, och då blir det inga 
nyskrivna sånger inte. Nej, i kläder av med-
eltida snitt ska vi gå i procession och sjunga 
så gamla sånger som man bara kan hitta. 
Det kan också bli vackert. 

Marita Sköldberg
Redaktör

Det är utflykter hit och fes-
ter dit och varje ort med 
självaktning ska ha sitt eget 
nationaldagsfirande
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Kraften kom  
som musik
”Det kändes som om jag hade en stor, and
lig kraft som ville komma ut. Jag var ju fost
rad med tungotal men jag kunde aldrig tala i 
tungor. Kraften kom ut som musik i stället.”

Kompositören SvenDavid Sandström 
intervjuad i Kyrkans Tidning nr 12

Sport enligt 
 Skatteverket
Körsång är sport men inte fysisk träning. I 
alla fall enligt Skatteverket. I skattereglerna 
om friskvård för anställda står nämligen 
följande: 
”Sporter som inte innebär motion i bety
delsen fysisk träning omfattas inte av skat
tefriheten. Exempel på sådana sporter är 
pistolskytte, agility, bridge och körsång”.

Vilken tur då att var och varannan kyrka 
erbjuder denna sport alldeles gratis!

Somriga körtips
Till en del av sommarens körbegivenheter 
går det fortfarande att anmäla sig. Och möj
ligheterna att lyssna till körsång är ännu fler. 
Kolla tipsen under Delförbundsinfo på sidan 
18. Här är några till:
Körstämma i Skinnskatteberg 1820 juni, 
konsert med bröderna Rongedal 19/6
Nordisk kör och kulturfestival i Århus, 
Danmark, 29 juni4 juli 
Musik vid Siljan 31 juli, flera körkurser har 
konserter: Barnkörkurs, Ung kör på scen, 
Körvecka och Bingsjökören
Körvecka i Grisslehamns kapell 1922 juli
Körvecka i Hemavan 1924 juli, avslut
ningskonsert i Tärnaby kyrka
Lofsdalens körfest 48 augusti, konsert 
med LaGaylia Frazier 7/8
Ungdomsfestivalen ”Keep the dream 
alive”, Stockholm 912 augusti
Stockholm Gospel 1215 augusti med 
bland annat Gospel på Platten 13/8

Ny bok om  
Anders Frostenson
”Jag brukar pröva mina psalmer på två me
lodier; ’En sjöman älskar havets våg’ och 
’Hej och hå jungman Janson’”. Orden kom
mer från prästen och psalmdiktaren Anders 
Frostenson, enligt nyutkomna Och ingen 
utanför av Alva Ekström (Artos). 

2006, samma år som Anders Frostenson 
dog 99 år gammal, kom Alva Ekströms dok
torsavhandling om hans teologi och förfat
tarskap. Nu har hon använt materialet till en 
mer lättillgänglig biografi där tyngdpunkten 
fortfarande ligger på diktningen. 

Här ryms såväl anekdoter som teologiska 
motiveringar till mängder av psalmer. Anders 
Frostenson har skrivit, översatt eller bear
betat en fjärdedel av texterna i Den svenska 

Victorias döttrar 
får läsa om Sally
Victoria Lundmark i Öjebyn får de två böck
erna om Sally som Körjournalen skrev om 
i förra numret. Vi önskar Victorias bokäls
kande och körsjungande döttrar Louise och 
Vendela mycket nöje med läsningen. 

Hur många är ni i kören?
– Vi är 20 stycken.

Vad har ni sjungit under våren?
– Vi har mest sjungit i kyrkan, till påsk och 
så. Sista april far vi runt som pittoreska 
färgklickar, det har vi gjort i 20 år minst. 
Vi börjar i Ytterberg klockan 18, sedan är 
det Älvros vid 19.30 och till sist Sveg runt 
21. Det är Vintern ra, Glad såsom få och 
de där. Vi brukar också ha ett musikkafé 
tillsammans med kommunala musiksko
lan, i år var det 8 maj.

Sjunger ni något i sommar?
– Ja, i slutet av juli är det hemvändarhelg 
på Gammelgården och då sjunger vi alltid 
på högmässan på söndagen. Det har vi 
gjort åtminstone sedan jag började i kören 
1987.

Vad är det roligaste ni har gjort under din 
tid i kören?
– Före jul framförde vi ett julspel tillsam
mans med proffsmusiker från Östersund. 
Det hette ”Året”, med text av Linus Gan
man från Östersund och musik av vår 
kantor Bengt Isaksson, som har satt upp 
det där tidigare. Det var fantastisk musik 
och text. Det var så bra!

Varför är du med i Svegs körsällskap?
– Jag har spelat i orkester i alla år, mest 
fiol. Men min fru har sjungit i kör sedan 
ungdomstiden och hon lockade med mig. 
Jag upptäckte en helt ny dimension i mu
siken i och med texten och stämsången. 
När man sjunger i kör upptäcker man 
årstiderna lite speciellt också. 

Marita Sköldberg
 

Börje Olpers, 
Svegs körsällskap

anders frostenson bearbetar tillvarons komplexitet genom 
att berätta. Nya tankar föder nya reflexioner och nya erfarenheter. 
Generositeten i livet, överdådet, som aldrig tar slut, springer fram 
ur källan av flödande kärlek.

Allt detta väntar på sin gestaltning. Anders Frostenson låter dik-
ten och poesin erövra språket. Han går trons väg. Själva livet, det 
vanliga, får sin evangelisk-lutherska tolkning. De stora samman-
hangen är etablerade. Allt utgår från Skapelseordet. Han blir ett 
med sitt budskap.

Insatt i den kollektiva väv, som är 1900-talet, växer författar-
skapet, förnyas psalmen; främst genom Frostensons medverkan i 
1986 års psalmbok.

Tidens centrala händelser, liksom det privata, ägnas uppmärk-
samhet. Frostensons äktenskap med Sven Lidmans dotter Ulla, 
betecknas av samtiden som »en märklig union«.
Guds kärleks tilltal på konkret jordisk mark blir utgångspunkten 
för ett närmare 70 år långt, sammanhållet skrivande. Rösten från 
himlen följer genom livet. I diktens språkdräkt formas visionen: 
»Ett oändligt hem«. Framställningen kompletteras av aktuella 
bilder.

isbn 978 91 7580 448-4

9 789175 804484

psalmboken. 
Bondsonen 
från snapp
hanebygd 
lär med 
andra ord 
ha sjungit 
många 
sjö och 
jungmans
melodier.

Körjournalen 
lottar ut ett exemplar av Och ingen utanför. 
Vill du vinna boken skriver du till: 
kj@sjungikyrkan.nu eller Körjournalen,  
Spakbacken 63, 741 94 Knivsta. 

Tipsa Körjournalen
Har kyrkokören förändrat ditt liv?

Har din kyrkokör ett jättekul projekt 
på gång?

Har din kyrkokör löst ett vanligt pro
blem på ett ovanligt sätt?

Tipsa Körjournalens redaktör Marita 
Sköldberg på 07021 22 166 eller  
kj@sjungikyrkan.nu. 
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Kyrie och Credo fick sällskap av 
Sköna maj och Vintern rasat i årets 
ungdomskörfestival. För första 
gången ingick Valborgsfirande i fes-
tivalen, som samlade ungdomskör-
sångare från hela landet. 

Det lär dröja innan Linköpingsborna får 
höra våren välkomnas lika kraftfullt som 
Valborgsmässoafton 2010.  Det var en rejäl 

kör som rasade ut vintern och var glada 
som fåglar vid Linköpings stora Valborgs-
firande vid Tannefors slussar. Ty det stora 
experimentet, som Oskar Ganestål, dirigent 
för Akademiska kören i Linköping, kallade 
det, kan inte kallas för annat än lyckat. 

Akademiska kören fick ett rejält tillskott 
i sin traditionella vårsång av först Svenska 
kyrkans nationella ungdomskör och sedan 
hela kören från Sveriges Kyrkosångsför-

bunds ungdomskörfestival som ägde rum 
i Linköping just denna helg – helt utan 
gemensam repetition.

Skellefteå-Vinslöv
Närmare 150 ungdomar från Skellefteå i 
norr till Vinslöv i söder, med viss tyngd-
punkt på trakterna kring Linköping, deltog 
i denna den sjätte ungdomskörfestivalen. 

Valborgsfirandet var dock bara en liten 

Ungdomar bjöd Linköping  
på mässa och vårsång
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del av hela festivalen, som till största delen 
pågick i Linköpings domkyrka. 

Just efter att lokala förmågor på Val-
borgsmässoaftonen hade klarat av möss-
påtagning och traditionell vårsång på 
borggården nära domkyrkan bjöd Natio-
nella ungdomskören och domkyrkans 
ungdomskör Accentus tillsammans med 
orkester på bland annat Bob Chilcotts 

Credo i ungdomskörfestivalens inled-
ningsgudstjänst. 

Schubertmässa
På lördagskvällen kunde hugade Linkö-
pingsbor njuta av bland annat Schuberts 
mässa i G-dur, framförd av hela festi-
valkören med orkester, och den som mis-
sade det tillfället fick en ny chans i sönda-

gens festhögmässa. Men gick då miste om 
stycken som Wade in the water och Vakna 
först i sommartid som också ingick i lörda-
gens repertoar. 

Repetitioner ingick naturligtvis i festiva-
len, liksom två verkstäder och en festmid-
dag under lördagen. 

Text och foto: Marita Sköldberg 

Ellen Sörensen från Svenska kyrkans nationella ungdomskör var solist när kören tillsammans med Accentus från Linköpings domkyrka framförde 
Bob Chilcotts Credo i festivalens inledningsgudstjänst.

”Man säger ibland att 
ungdomarna är vår 
framtid – jag tycker att 
det är fullständigt fel. 
Jag lyssnar inte till er för 
att ni ska bli viktiga om 
20 år, utan för att ni är 
viktiga just nu.”

Biskop Martin Lind 
i inledningsgudstjänsten
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Sanna Engelbrektson, 23 år
Sjunger i Voxette, Kristinehamn

Ni är bara två från din kör här, varför?
– Vi skulle ha varit fem, men blev två till slut. De andra går alla i trean på 

gymnasiet och hade svårt att få ledigt, för vi ska åka till Rom på körresa nästa 
måndag. 
Varför ville du åka hit?

– Vi är bara tjejer i vår kör, så dels ville jag sjunga med killar, och så med så 
många överhuvudtaget. Det är en jätterolig grej.

Vad tyckte du om Valborgsfirandet?
– Det var jätteroligt. Häftigt att det var så stort. Jag har aldrig 

sjungit i någon Valborgskör förut. I Värmland är inte 
Valborg så stort.

Niclas von Seth, 15 år
Sjunger i Vox Angelica, Huddinge

Har du varit på ungdomskörfestival förut?
– Nej, det var första gången. Min kör var med förra året i Stock

holm, men då var jag på friidrott. Jag åker gärna igen om jag kan. 
Vilken verkstad valde du?

– ”Hur läser jag notbladet”. Jag har ganska svårt att läsa noter, så 
därför valde jag den. Jag lärde mig en del om takter och så.

Vilken sång i repertoaren är din favorit?
– Afrikansk bön, för den är rolig och gosplig. 

Amanda Burström och  
Emma Forsström, 17 år

Sjunger i Felicity, Skellefteå

Ni har åkt långt, varför ville ni åka hit?
– Vi ville fara på någon resa med kören och tyckte att det här passade.  

Det är första gången vi är på ungdomskörfestival, och första gången vi är i 
Linköping.
Vad har ni varit på för verkstad?

– ”Vad tänker du på?” Vi pratade om existentiella frågor. Som det inte finns 
svar på. Man får alltid nya tankar när man hör andra människors perspektiv. 

Vad tycker ni bäst om i repertoaren?
– Schubert – hela mässan. Det är huvudgrejen. (AB)

– Jag är inte van att sjunga klassigt, så det är lite svårt, 
men det är kul att sjunga så många. (EF)

* Afrikanskt möte var en obligatorisk verkstad, som resulterade i ett 
dansnummer under lördagskvällens musikgudstjänst.

Henrik Sundbäck, 20 år
Sjunger i Coro Netto, Johannelund, 

 Linköping

Har du varit på ungdomskörfestival förut?
– Nej, jag hade faktiskt aldrig hört talas om den tidigare. Men nu 

när man vet om den är jag gärna med igen. Det är kul att träffa andra 
och sjunga med sopraner och altar som inte är gossar. 
Vad är Coro Netto för kör?

– Det är en manskör. Vi härstammar från Johannelunds gosskör. 
Vi repar en gång i månaden med gosskören och sen kör vi själva 

också. Jag är äldst i manskören. 
Vad tyckte du om den afrikanska dansen*?

– Den var spännande, jag är inte så bra på dans, 
men ledarna gav mycket positiv energi, så det 

var roligt.



4-6 juni bjuder Svenska kyrkan in till 
Världens fest i Växjö. En av många 
musikaliska programpunkter är 
mässan Vägen ut i det okända, med 
Kristina från Duvemåla-musik och 
mäktig ljussättning.

– Vi gjorde Duvemåla-mässan för elva år 
sedan. Vi firade den fyra gånger i Växjö 
domkyrka och det var så fullsatt att vi fick 
mota folk i dörrarna, berättar Lars Björk-
sell, nu kyrkoherde i Skogslyckans för-
samling och medverkande i mässan under 
Världens fest. 

– Sedan dess har vi gärna velat göra om 
den, men inte utan rätt kör och riktigt bra 
ljussättning. Nu till Världens fest fick vi 
möjligheten.

Den kör som nu sjunger sångerna i 
mässan är Sankt Sigfrids kammarkör, en av 
domkyrkans körer. 

– Det är en rätt ungdomlig kör som är 
pigg på att göra nya och roliga saker. Vi 
var till exempel med och gjorde Ola Salos 
beställningsverk till Linnéjubileet, berättar 
körledaren Yvonne Steen Ohlander. 

– Det här är härlig musik, svensk och 
folklig. Det är en hel del solistinslag, och då 
tar vi från kören, säger hon om sångerna ur 
Kristina från Duvemåla. 

Fem gånger på nio dagar
De medverkande har ett massivt program 
framför sig. För att också Växjöborna ska 
få vara med om mässan gör man den tre 
gånger före Världens fest: 28 och 30 maj 
samt 2 juni (klockan 21), utöver 4 och 5 
juni, då klockan 23.

Det var Lars Björksell och Erik Siden-
vall, stiftsadjunkt på Växjö stift, som gjorde 

– Ett Herrans underverk, med Kristina 
och Ulrika, kommer vid syndabekännelsen.

Hav och hage i kyrkan
Alla medverkande diakoner och präster bär 
Värendsdräktsstolor, broderade av ett gäng 
syföreningsdamer. 

Och så var det det här med ljuset. 
– Överallt i domkyrkan ska man få 

känslan av att man är på ett stormande hav 
eller en grönskande Duvemåla hage. Musi-
ken spelar en huvudroll, men ljuset spelar 
också en huvudroll. 

Marita Sköldberg

Fotnot. För elva år sedan fick mässan ha med 
Duvemåla i namnet, sedan dess har upphovs
männen Ulveaus och Andersson blivit striktare 
och därför har mässan bytt namn.

Duvemåla-musik i Växjö

Sankt Sigfrids kammarkör.

Mer körsång på Världens fest
142 personer är anmälda till körworksho
pen ”Hela Världens Musik” med Anders 
Nyberg och musiker som pågår fredag
lördag under Världens fest första helgen 
i juni. Finalen på workshopen blir en 
konsert på Stortorgets scen i Växjö på 
lördagskvällen klockan 21.30. Poplåten 
”Hela Världen – Sisonke” med afrikanska 
influenser ingår i konserten men är också 
mötessång för hela Världens fest.

Körsång blir det också när Växjö Gos
pelfest ger gospelkonsert på Stortorgets 
scen på fredagskvällen och i Nicara
guanska bondemässan i Utvandrarnas 
hus klockan 13 på lördagen. Flera andra 
konserter och musikaliska mässor ingår 
också i programmet. 

KÖRRESOR
MED

TM RESOR
Kontakta oss för
prisvärd offert!

info@tmresor.se

Körresa
Kontakta oss så arrangerar vi 
tillsammans er nästa resa

Lena Sjöberg tel 040 6004123
lena@travelgallery.se  www.travelgallery.se  

mässan för elva år sedan. De skrev egna 
texter med inslag från kända poeter som 
Tranströmer och Boye. Kyrkomusikern 
Thomas Nicklasson skrev några av arrange-
mangen till de sju stycken från musikalen 
som kören sjunger.

– Vi har jobbat om en del av texterna 
nu för att de ska ha tydligare migrationsin-
slag. Texterna handlar om migranter för 
hundra år sedan, i vår tid och om allas vår 
erfarenhet av att vara människor, säger Lars 
Björksell. 

Musiken följer inte musikalens ordning, 
utan mässans, poängterar han och exem-
plifierar:
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präst Lars Parkman, som förutom att han 
var präst och recitatör även medverkade 
som körsångare och sångsolist.

– Gloria är egentligen ett kyrkospel. Vi 
har anpassat det till stilla veckan. Alla solon 
sjungs av körmedlemmar. Vi har många 
solister i kören. De delar på insatserna. Den 
som vill får sjunga solo, berättar Olle.

– Vi har gjort delar av Gloria tidigare 
men det är första gången vi gör hela mäs-

san. Jag tycker mycket om musiken. Den 
är så varierande i klang, rytm och karaktär. 
Där finns allt från gregoriansk sång till 
svängig gospel, fortsätter han.

Stigsjökören har även sjungit andra 
verk av Tore W Aas, bland annat en del jul-
sånger översatta till svenska. 

– Jag är också intresserad av Tore W Aas 
nya liturgiska mässa, Credo, och hoppas att 
vi ska kunna framföra den så småningom, 
säger Olle.

Körpedagog och hovslagare
Bröderna Parkman har sina rötter i Svenska 
kyrkan. Deras far och farfar var präster. 
Lars valde att bli präst och Olle utbildade 
sig till flöjt- och körpedagog men så små-
ningom sadlade han om och blev hovsla-
gare. Olle har 20 procents tjänst i Stigsjö 
och sedan mer än 20 år är han körledare för 
Stigsjökören.

– Olle är helt sagolik och vi har en fan-
tastisk gemenskap i kören, säger Anette 
Thelberg, körmedlem sedan tio år och 
körens sekreterare.

– Ja, och det är rena friskvården att 
sjunga och vara med i kören, säger Maria 

Gott brödrasamarbete 
mellan hovslagaren och prästen

Stundom tycktes taket lyfta när kören med sin ledare Olle Parkman och ensemblen med Kikki 
Sjöstedt, klaviatur, Petter Sjöstedt, bas, Rasmus Nordin, slagverk och Pierre Mähler, gitarr gav 
järnet. 

Lille Franz, åtta månader, får följa med sin 
mamma Katrin Larsson till repetitionen inför 
Palmsöndagens Gloria. Katrin är en av de 
många solisterna i kören.

På Palmsöndagen klingade den nor-
ske kompositören Tore W Aas mässa 
Gloria jublande i Stigsjö kyrka. Stig-
sjökören och en ensemble under 
ledning av Olle Parkman framförde 
mässan som ett kyrkospel, anpassat 
till stilla veckan, inför fullsatt kyrka.

Stigsjö kyrka, ett par mil utanför Härnö-
sand, tillhör Härnösands landsförsamling 
som har sex kyrkor i den ångermanländska 
glesbygden. Här blomstrar körlivet genom 
ett fruktbart samarbete mellan prästen – 
komminister Lars Parkman – hans bror 
hovslagaren Olle Parkman och kantorn 
Solveig Hamrin.  Olle har hand om vux-
enkören, Stigsjökören, och Solveig leder 
barnkören. 

Stigsjö är en liten församling med cirka 
900 medlemmar. Vuxenkören har 37 med-
lemmar varav ett 30-tal aktiva sångare. De 
flesta bor i Stigsjö men några pendlar från 
Härnösand. Många ungdomar är med i 
kören och medelåldern ligger på cirka 40 
år. Unga familjer har flyttat in till Stigsjö 
och invånarantalet står sig bra.

Kajsa Perstrand är en av dem som 
efter tio år inte kan tänka sig att bo någon 
annanstans, trots att hon har sitt arbete 
som diakon i en församling fem mil däri-
från. Hon trivs i kören och att vara en del 
av helheten. Där får hon också kontakt med 
byborna i sin hemförsamling.

– Körsång ingår i gudstjänsterna sex till 
sju gånger per termin. Det är mycket men 
det är kul att vi blir använda så pass ofta. Vi 
känner att det vi gör är betydelsefullt, säger 
Kajsa.

Imponerande satsning
Körer och kyrkomusiker samarbetar då 
och då i den stora landsförsamlingen. Till 
exempel med julkonserter och mässor. I 
höstas framförde Stigsjökören Alf Hambes 
och Hans Kennemarks folkmusikmässa 
I välsignan och fröjd tillsammans med 
Häggdångers kör och deras kantor Kikki 
Sjöstedt. 

När Körjournalen besöker Stigsjökören 
är det för att lyssna till repetition och fram-
förande av den norske kompositören Tore 
W Aas Gloria. Olle Parkman med kören 
och en ensemble samarbetade med sin 

Vi har många solister i kören. 
De delar på insatserna. Den 
som vill får sjunga solo
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Bäckström instämmande.
Lars Parkman är liksom Olle en duktig 

sångare. Brödernas och körens samarbete 
resulterar i fullödiga gudstjänster där ord 
och ton integreras, och det sker ofta. För-
utom medverkan i minst sex gudstjänster 
per halvår ger kören bland annat julkonser-
ter och vårkonserter.

– Vår kör är verkligen en kontaktska-

Tore W Aas
Norsk kompositör, psalmförfattare, ar
rangör och dirigent.

Sedan mer än 20 år dirigent för Oslo 
Gospel Choir som bildades 1988.

I Sverige mest känd för mässan Gloria 
och julsånger, främst En stjerne skinner 
i natt med text av Tromsöprästen Eyvind 
Skie. Den har sjungits av många svenska 
artister och körer.

Tore W Aas har lämnat flera psalmför
slag till den nya norska psalmboken och 
skrivit ny liturgisk musik för den norska 
kyrkan.

BMG Norge har spelat in Gloria med 
Oslo Gospel Choir. Producent Tore W 
Aas

Bröderna Olle och Lars Parkmans sam-
arbete med kören resulterar i fullödiga 
gudstjänst er där ord och ton integreras. Här 
syns de i aktion under en repetition inför 
Palmsöndagens kyrkospel där båda också 
medverkar som sångsolister.

pande och deltagande gudstjänstkör, säger 
Lars Parkman.

Det gav den (tillsammans med Kikki 
Sjöstedt, klaviatur, Pierre Mähler, gitarr, 
Petter Sjöstedt, bas och Rasmus Nordin, 
slagverk) verkligen prov på under Palm-
söndagens Gloria.

Text och foto: Margareta Rudbo
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Vi förverkligar det ni önskar 
i såväl färg, form som kvalité.

Körkåpor

Södra Esplanaden 11, 352 35 Växjö
Tel 0470-39 170, info@aktivita.se

www.aktivita.se

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

För jämnt 20 år sedan föddes Sve-
riges Kyrkosångsförbunds tidning 
Kyrkokörjournalen. Anki Lindström 
Larsson var tidningens redaktör 
under de första 19,5 åren. 

– Förbundsstämman 1989 i Karlstad fat-
tade beslut om att starta tidning. Jag var där 
för att bli invald i styrelsen, berättar Anki 
Lindström Larsson. 

Efter styrelseval och tidningsbeslut frå-
gade dåvarande ordföranden Rolf Larsson 
– som många år senare kom att bli Ankis 
man – om Anki, som han nyss fått veta var 
journalist, kunde tänka sig att bli den nya 
tidningens redaktör. 

– Jag sa ja direkt, det var så jätteroligt 
att få vara med och göra det.  Jag hade 
ett halvår på mig tillsammans med Jan 
Rudérus att ordna med tryckeri, skissa på 
innehåll och så vidare. Och i maj 1990 kom 
första numret ut. 

Det var en besvikelse, säger Anki. 
– Det blev fult tryck och grovt papper. 

Vi blev aldrig nöjda med det tryckeriet.

Skepsisen vände 
En viss skepsis fanns bland kyrkomusi-
kerna, berättar Anki. De tyckte att de redan 
hade Kyrkomusikernas Tidning och såg 
inget behov av en tidning för körsångarna. 

– Men det ändrade sig efter fyra-fem år. 
Det fick hela styrelsen jobba med, det var ju 
den som tyckte att en tidning behövdes. 

Med nytt tryckeri och egen registerhåll-
ning blev tidningen också både snyggare 
och billigare, och Anki tycker att det varit 
ett privilegium att få förmedla vidare så 
mycket glädje.

– Det har varit roligt när folk ringt 
och skrivit och berättat vad deras kör har 
gjort, de är stolta och glada över det de 
åstadkommit. Det har varit så få som velat 
berätta om något tråkigt eller varit kritiska. 

Kul gränskör
Allra roligast tycker hon att det har varit att 
träffa småkörerna på landet. 

Som den svensk-norska kören i Jämt-
land, just vid norska gränsen, som sjöng 
varannan gång i den norska församlingen 
och varannan i den svenska. 

– När jag var där hade deras körledare 
slutat, men de fortsatte ändå. När klockan 
var sju kom en karavan med bilar från 
norska sidan. ”De kommer även om det är 
snöstorm”, sa de svenska körsångarna.

Eller den gotländska kören som var 
gemensam för ett helt gäng församlingar, 
där alla kände för sin egen församling men 
samtidigt var måna om den gemensamma 
kören.

Ett minne som Anki skrattar gott åt är 
när två kvinnor trätte om vilken körledare 
som var bäst.

– De var så arga på varandra för att den 
andra vågade påstå att hon hade den bästa 
körledaren. Det tycker jag är en heder åt 
alla körledare som gör så mycket för sina 
körer. 

Marita Sköldberg

Körjournalen fyller 20

Inte första tidningen
Kyrkokörjournalen är inte Sveriges Kyrko
sångsförbunds första tidning. Redan från 
1924, när förbundet bildades, gavs ett 
litet fyrsidigt blad ut, med samma namn 
som förbundet.  Denna tidning gavs san
nolikt ut fram till 50talet (berätta gärna, 
den som vet säkert!). 

Senare gjorde förbundet under en 
period gemensam sak med Kyrkomusi
kernas Tidning, där vartannat nummer 
skulle rikta sig till körsångarna. Under 
en period skulle i stället Kyrkans Tidning 
göra temanummer om kyrkosången. 
Inget av dessa tidningsalternativ kändes 
helt tillfredsställande för Kyrkosångsför
bundet, som i slutet av 80talet alltså be
slöt att åter satsa på en egen tidning.

De var så arga på varandra 
för att den andra vågade 
påstå att hon hade den bästa 
körledaren

Utgivningsplan 2010
Nr Sista annonsbokn. Utgivning
4 3 augusti 8 september 
5 21 september 27 oktober 
6 2 november 8 december
Annonspriser: helsida 7 000:, mmpris 
13 kr/mm. För mer information, se  
www.sjungikyrkan.nu eller kontakta  
MW Grafisk form, 01838 73 03.
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Kom, sommarljus
Musik: Lars Åberg

© SKsf Förlag, tonsättare och textförfattare

Till M.
Text: Åsa Hagberg

Detta är en present till Kyrkokörjournalens prenumeranter med anledning av tidningens 
20-årsjubileum. Du får kopiera ett exemplar för eget bruk, till exempel för att lämna till 
körens notarkiv. Vill du ha fler exemplar, förutom från övriga körmedlemmars tidningar, 

så kan noten beställas hos SKsf Förlag, www.sjungikyrkan.nu (Körshop).

Alt, tenor och bas kan alternativt sjunga c.b.ch. på lämplig vokal

( )
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Bakom melodin till Kom, sommar-
ljus står Lars Åberg, domkyrkoorga-
nist i Linköping och styrelseledamot 
i Sveriges Kyrkosångsförbund. 

– Den kom som en vårbäck ur mina båda 
hjärnhalvor. Direkt – som efter en plötslig 
islossning, berättar Lars om melodin. Jag 
skrev den vid skrivbordet med tusch. Sedan 
spelade jag den och tyckte om den, och 
ändrade ingenting.

– Den här melodin, den har legat färdig 
länge, tillägger han. 

I huvudet, alltså. Den väntade liksom 
bara på ett tillfälle att få komma ut. 

Lars måste ha en text för att kunna kom-
ponera, säger han. Och ett behov. Den här 
gången handlade det om en beställning, för 
det mesta handlar det om att han saknar 

”Melodin kom som en vårbäck”

När Åsa Hagberg fick uppdraget att 
skriva en sommarpsalm till Körjour-
nalen visste hon direkt att två bilder 
skulle med: fjärilen och strået.  Sym-
boler för det sköra livet, som ändå 
är ett sådant mirakel.  

– Jag vet att jag hittade på små verser redan 
som barn, berättar Åsa Hagberg om sitt 
skrivande. 

Efter gymnasiet började hon jobba med 
barn i församling och då använde hon 
aldrig något färdigt material, utan ska-
pade själv. Bland annat musikaler till olika 
av slutningar. 

– Men jag tänkte aldrig att någon annan 
än jag själv skulle använda det. 

Sonen sprängde vallarna
Så småningom föddes hennes son, Johan-

nes, och han hade Downs syndrom. Då 
hände något i Åsa. 

– Då sprängdes vallarna, allt fick ett nytt 
ljus. Det var så viktigt, så då tog jag steget 
att våga skriva för någon annan än mig 
själv. 

Det resulterade i diktboken Från 
Änglavärlden, som kom ut på Verbum 1998 
(då hette Åsa Bryhagen i efternamn). Så 
småningom kom hon i kontakt med musik-
ern Stefan Jämtbäck som började tonsätta 
hennes texter, och ett gott samarbete tog 
fart. Bland annat skriver de två nu psalmer 
till varje nummer av tidningen Sändaren. 
Och det är just psalmer, säger Åsa.

– Uppdraget är att skriva en ny sång till 
en specifik söndag, och få med kärnan av 
bibeltexterna och bönerna. Det kan bara 
kallas psalm. 

Psalmen står för 
En psalm är något annat än en sång, menar 
Åsa. Den är skriven med syftet att vara 
församlingens gemensamma sång, och den 
står för sig själv – den känns igen som en 
psalm även om den sjungs någon annan-
stans än i kyrkan. 

Att Åsa själv skrev psalmer insåg hon 
när hon gick Anders Frostenson-stiftelsens 
psalmskola. Hon har även fått Frostenson-
stipendium två gånger. Och hon vet mycket 
väl varför hon skriver psalmer.

– När jag var 17 år hade jag ingen direkt 

gudstro. Så följde jag med en granne till kyr-
kan. Vi sjöng psalm 38 ”För att du inte tog 
det gudomliga”, och den grep mig så hårt att 
jag inte klarade av att sjunga en ton i kyrkan 
innan jag kunde tro på det jag sjöng.  När jag 
efter två år till sist gav upp och erkände: Jag 
tror på det här, och sjöng igen var det som 
att taket lyfte. 

Åsa har sjungit i flera körer, nu i Förslöv-
Grevie kyrkokör i Skåne, där hon bor.

Fjärilen och strået
Uppdraget från Körjournalen var att skriva 
en sommartext på två korta verser, som ska 
kunna sjungas av både kör och församling. 

– Jag ser alltid bilder när jag ska skriva, 
och det jag ser blir stommen i psalmen. Här 
var det bara två verser, så jag kunde inte bre 
ut mig och vandra genom sommarhagen. 

Omedelbart såg Åsa två bilder: dels 
fjärilen inne i puppan, vars skal spricker 
när solljuset värmer, dels det lilla strået som 
är så ynkligt att man knappt ser det, men 
ändå innehåller hela fotosyntesen. Symbol-
iskt handlar de också om hur Kristi ljus och 
Andens vind öppnar en människosjäl.

– Det är så anspråkslöst, men samtidigt 
så stort. 

Marita Sköldberg
Illustration: MariAnne Widner

Det sköra miraklet
– anspråkslöst och stort

något till sin kör – nuförtiden innebär det 
ungdomskören Accentus i Domkyrkan i 
Linköping. 

– Det är ett behovsprövat kompone-
rande. Jag använder det jag gör och lägger 
det på hög. 

Men särdeles stora högar är det inte, 
försäkrar han, trots att han tidigare berättat 
om såväl gospellåtar, psaltarpsalmer och 
bibelvisor. 

En av bibelvisorna finns i Psalmboken, 
nr 691 Lever vi så lever vi för Herren.  Den 
skrev Lars på ett tåg, på väg hem efter en 
vishelg då han inte skrivit någonting, berät-
tar han. Några andra av hans melodier 

finns i Psalmer i 90-talet och Psalmer i 
2000-talet.

Det var bibelvisorna han började med, 
på 1970-talet.  Han är mycket förtjust i den 
formen.  

– Med en vacker melodi går gudsordet 
rätt in i hjärtat.  

Marita Sköldberg

Den här melodin, den har 
legat färdig länge
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på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni
� - billigt boende i genuin bruksmiljö
� - ett uppskattat kök
� - rejäla övningslokaler
samt
� - möjlighet att uppträda i Dala-Järna kyrka
� med sin fantastiska akustik och unika orgel

Genom vårt samarbete med pastoratet blir ert 
körinternat något utöver det vanliga.

Varmt välkomna till Snöå Bruk och Dala-Järna kyrka

Yvonne och Karl  
med personal
Robert van Aarem, 
kyrkoherde

För info: 

tel.0281-240 18     
www.snoabruk.se

Körer!

Kör för alla – Simon Ljungman & Anci Hjulström  Berörd 
av kör – Lone Larsen  Körsväng & glädje – Arvid Nerdal 
& Peter Ekengren  Körlust & lek – Jörgen Krantz  Mat-
kullen i morgonstund – Kerstin Sonnbäck  S:t Davids-
kören   Körstämmans nya sångbok – Marit Zetterström 

 Gud är Gud - mässa av Anders Skogh & Östen Eriksson

Voces Nordicae  Bröderna Rongedal

KÖRSTÄMMANI SKINNSKATTEBERG
ALLTID HELGEN FÖRE
MIDSOMMAR

18-20 juni 2010

Anmäl dig på www.korstamma.se!

Kom! Sjung! Njut!

Sveriges nationaldag firas numera 
överallt i landet, inte sällan med kör-
sång. Här och där har det de senaste 
åren poppat upp en nationaldags-
kör. I Laholm blir det storkör för för-
sta gången i år. 

Laholms kulturfestival anordnas i år för 
fjärde gången på Gröningen vid Lagan. 
Under en vecka blir det konserter, teater-
föreställningar, film och annan kultur. På 
finaldagen den 6 juni, klockan 14, framträ-
der för första gången i Laholm en national-
dagskör. 

– Förra året satte vi upp lappar med frå-
gan ”Vill du vara med och sjunga i storkör 
nästa 6 juni”, och vi fick in ett hundratal 
lappar, så redan då bestämde vi att det 
skulle bli av, berättar AnnaCarin Häägg på 
studieförbundet Sensus som tillsammans 
med Kulturskolan i Laholm står bakom 
nationaldagskören. 

Tio körer och tre låtar
Över 200 personer från tio 
körer har anmält sig, trots 
att informationen kom 
ut sent. Några personer 
anmälde sig utifrån och ansluter till befint-
liga körer. 

De tre låtar som storkören kommer att 
framföra är Over the rainbow, Gabriellas 
sång och Vid din sida, skriven av Halm-
stadkillen Johan Nilvé som också är med i 
konserten, liksom lärare och musiker från 
Kulturskolan. 

– Sen kommer väl nationalsången med 
också, säger AnnaCarin Häägg. 

Ledare för kören är Anna Lovdal på 
Kulturskolan och Daniela Francesca 
Glemme, som är anställd som sångcoach 
av Sensus och bland annat är ute mycket 
hos kyrkokörerna i Halland. Hon var också 
med i Robert Wells Falkenbergskör i förra 
årets Körslaget.

Beprövat koncept
Körerna har fått ut materialet och repeterat 
själva, men det blir också en workshop den 
29 maj då alla får träffas och sjunga tillsam-
mans.

Modellen med egna övningar och 
gemensamma workshops har Sensus 
nyligen prövat i Falkenberg, där ett antal 
ungdomskörer i höstas var med i ett 
gemensamt körprojekt inför FN-dagen.

– De gjorde två konserter på FN-dagen 
med musik från hela världen. Sedan fick 
de uppträda på invigningen av Falkhallen i 
januari. Ny satsning blir det till nästa FN-
dag 24 oktober, berättar AnnaCarin Häägg. 

Marita Sköldberg

Nationaldagskör 
i Laholm
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I körsvängen

Hallå där
Karin Skog
berg Ankarmo, 
ordförande i 
Svenska kyrkans 
gosskörförening, 
som arrangerar 
Gosskörfestival i 
Jönköping  
36 juni.

När kan man 
höra gossarna sjunga offentligt?
– Det blir i Kristine kyrka i Jönköping klockan 
15 den 6 juni. Vi är förlagda på Södra Vätter
bygdens folkhögskola där det också blir en 
vesper på kvällen den 5 juni.

Vad blir det för repertoar?
– I år är det Brittens Rejoice in the Lamb och 
Festival Te Deum som är huvudnumren. Sen 
blir det en del annat också, som Sommar
psalm av Åhlén.  

Hur många har anmält sig?
– Det blir 120 sångare ungefär, från sex 
körer. De yngsta är 8 år och så är de upp till 
25. Det är ett ganska bekvämt antal, men 
visst hade vi hoppats på att bli några fler, 
framför allt fler körer. 

Varför har festivalen flyttat till Jönköping?
– Gosskörfestivalen har varit varje år i över 
15 år, och vi har alltid varit i Rättvik tidigare. 
Nu ville vi pröva att locka fler körer söderi
från. Det är lite knöligt att ta sig till Dalarna 
från Skåne till exempel. Det känns ganska 
uppfriskande att testa något annat. Men 
tyvärr har vi inte lyckats locka fler körer. De 
som kommer är de som kommer hela tiden. 
Det är bra det också, vi har roligt ihop, men 
vi skulle gärna önska att några nya kom 
också. 

Har du någon teori om varför inte fler deltar?
– Det verkar som om 6 juni inte är någon bra 
dag längre. Så länge det inte var en ledig 
dag gick det lättare, då tog körerna ledigt 
från skolan och åkte på Gosskörfestivalen. 
Men nu verkar det bli mer och mer festlighe
ter. Kyrkomusikerna blir upptagna på hem
maplan och många åker bort på annat.

– Det finns också en oro – jag vet inte om 
den är befogad. Det känns svårt att driva 
gosskör i kyrkorna i dag. Ofta är det rätt 
små barn som sjunger, men sedan slutar 
de flesta. Därför är det så viktigt med en 
gosskörfestival – pojkar ska kunna se andra 
pojkar som sjunger i kör.  

Var och när blir festivalen nästa år?
– Vi ska flytta datumet till nästa år, har vi 
tänkt, men det är inte bestämt när det blir. 
Och vi kommer att flytta tillbaka till Rättvik. 

Marita Sköldberg
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Skådespelaren och Elvistolkaren Göran 
Engman har i vår gjort en turné i Rikstea-
terns regi. Tillsammans med kapellmäs-
taren Kettil Medelius och lokala körer har 
han gett Elviskonserter på 44 orter runt om 
i Sverige.

I Ljusdal var den lokala kören Ljusdals 
kyrkokör. 40 sångare stod på scen i en 
absolut fullsatt salong hos den lokala tea-
terföreningen. Körledaren Anneli Aspen-
gren Sköld berömmer arrangemanget.

– Ofta när vi får inbjudan att sjunga på 
något annat ställe än i kyrkan brukar jag 
tveka, för att man inte har kontroll över hur 
det kommer att låta. Men när vi fick förfrå-
gan att delta i Riksteaterns projekt anade 
jag att allt skulle vara proffsigt skött. Och 
det var det verkligen. 

Till sin hjälp vid övningen fick kören en 

cd med förinspelat material – och därmed 
kunde kören alla arr perfekt när den hade 
sin enda samövning med Göran Engman 
och Kettil Medelius bara ett par timmar 
innan föreställningen.

– Det blev genast en fin kontakt mellan 
kören och Göran och Kettil, och alla sång-
are gav verkligen allt i körens första sång: 
Put your hand in the hand. Alla körsångare 
uppskattade att få jobba med riktiga proffs, 
och det blev lite lekfullhet med extra långa 
fermat som uppskattade kampmoment, 
säger Anneli Aspengren Sköld. 

– Kören hade roligt och var helnöjd, lik-
som publiken, och vi har fått många glada 
kommentarer ute på stan av folk som inte 
lyssnat på kören tidigare och som nu blivit 
imponerade och intresserade. 

Ljusdals kyrkokör – en del av Elvisturnén
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Göran ”Elvis” Engman och Ljusdals kyrkokör under ledning av Anneli Aspengren Sköld.

Pianisten och kompositören Steve Dobro-
gosz’ Mass från 1992 har framförts i fler än 
30 länder, men inte särskilt ofta i Sverige. 
Den 30 maj sker det dock, i Osby kyrka, 
tillsammans med upphovsmannen själv. 
Dobrogosz sitter vid pianot medan Kristian 
Hvitfeldt dirigerar den cirka 70 personer 
starka kören med deltagare från Osby kyr-
kokör och ytterligare fyra körer i gränstrakt-
erna Skåne-Småland. 

Dobrogosz spelar sin mässa i Osby
Mass införs liturgiskt i gudstjänsten, 

medan Te deum, också Dobrogosz´verk, 
framförs som postludium.

Steve Dobrogosz kommer från USA 
men har bott i Sverige i 30 år. Hans Mass 
rör sig kring både jazz och impressionis-
tiska klanger, med inspiration från såväl 
gregoriansk musik som svensk folkkoral. 

Prenumerera på Körjournalen
Helårsprenumeration, 6 nummer, 132 : Mängdrabatt ges från sex prenumerationer med 
samfakturering. Läs på www.sjungikyrkan.nu eller kontakta Jan Rudérus för mer informa
tion, 054 86 13 46 eller ekonomi@sjungikyrkan.nu
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Anna Pihl-Lindén (t v) och biskop Eva 
Brunne vid utdelningen av S:ta Cecilia-
priset i S:t Jacobs kyrka.

Efter två uppskattade sceniska ver-
sioner av Bachs Johannespassionen 
var Hägerstens Kammarkör i år redo 
att ta sig an en verklig utmaning: 
Matteuspassionen.

Att arbeta sceniskt med Bachs musik gör 
musiken tydlig på ett nytt sätt, och man 
förstår på ett djupare plan varför Bach skri-
vit som han gjort, konstaterar regissören 
och körsångaren Maria Walter:

– När jag tittar på hur Bach har skrivit 
så finns regianvisningarna redan i musiken 
och texten, säger Maria, men konstaterar 
att Matteuspassionen är en mycket större 
utmaning än Johannespassionen.

– I Matteuspassionen är historien 
cirkulär – den biter sig själv i svansen.  
Johannespassionen är mer kronologiskt 
uppbyggd och dramaturgiskt enklare. 
Redan i Matteuspassionens inledningskör 
sörjer vi Jesu död på korset – som inträffar 
mot slutet av verket. 

Scenografin gjordes mycket konkret, 
med ett massivt träkors och långt vitt 
tyg som bland annat spändes ut för att 
föreställa nattvardsbordet.

Matteuspassionen är komponerad för 
två körer och två orkestrar. Barockensem-
blen Tre Kronor placerades i två grupper 
längst fram i koret.

För kören var det en rätt krävande 
produktion med kort repetitionstid – kan-
ske 8–9 timmar sceniska repetitioner för ett 
verk på 3 timmar.

– Det var ett spännande projekt. Det 
blir ofrånkomligt lite rörigt innan allt är 
färdigutprovat, men det är häftigt att se hur 
människor tar ansvar och allt ordnar upp 
sig, säger Mats Kjellmer, förstabas i kören.  

Nu till helgen, 29-30 maj, fylls Backens 
kyrka i Umeå landsförsamling av kör-
sångare från hela Västerbotten. Det är 
Luleå stifts södra kyrkosångsförbund 
(LUSK) som bjuder in till kyrkosångs-
högtid. 25 körer med cirka 350 sångare är 
anmälda.

Lördagen används till övningar som 
avslutas med en konsert. På kvällen ordnar 
församlingen middag med trivsamt mingel. 
På söndagen deltar alla koristerna i hög-
mässan.

På programmet för högtiden finns 
bland annat Händels Zadok the priest, 
Hallelujakören ur "Messias", liksom musik 
av Bach, Wesley, Janunger, John Bell och 

Piret Rips med flera.
Inför körhelgen anordnades koristdag 

27 februari i Lövånger med 160 sångare. 
Förbundsdirigenterna Anna Renström, 

Matteuspassionen – en scenisk jätteutmaning

350 körsångare sjunger i Umeå
Anders Wälimäki och Jonas Östlund ledde 
repetitionen. Ytterligare två övningar på 
två orter samtidigt, i Skellefteå och Umeå, 
genomfördes den 18 april.
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Koristdag i Lövånger inför 
kyrkosångshögtiden i Umeå.

I Matteuspassionen i Hägersten gjordes rollen som Kristus av Mathias Brorson och övriga 
solistpartier av Anna Jobrant (sopran), Anna Zander (alt), Michael Axelsson (tenor), Lars Arvids-
son (Pilatus, bas) och Leif Aruhn-Solén (evangelist). Dirigent: Kerstin Börjeson. Ljussättning: Per 
Dunder. Scenografi: Ellinor Andersson.

Text: Carl-Johan Bilkenroth  Foto: Tomas Leijon, Airspeed Industry
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En fullmatad dag tillsammans med 
tre ledare fick de 20 kvinnor som 
anmält sig till den första ”kördagen 
för alla” på stiftsgården Stjärnholm 
mellan Nyköping och Oxelösund i 
mitten av april. 

– En synpunkt var att programmet var för 
späckat, berättar stiftsgårdsmusiker Mari-
anne Viper om utvärderingen. De hade 
helst haft det uppdelat på två dagar.  

Med tanke på att kördagen pågick mel-
lan 8 och 18, med intonationsövningar, 
sångteknik, rytmik, dans, avslappningsmas-

Fullspäckad första körskola i Stjärnholm

Christina Österberg Ulvmark, 
Enstaberg, Nyköping
Varför anmälde du dig till körskolan?
– Innehållet verkade bra och min kör
ledare (Marija Meiszner) hade pratat 
om det. 
Har du sjungit i kör förut?
– Ja, från skolkör till gospelkör. Nu 
sjunger jag i Zingazångkören i Nykö
ping.
Vad var bäst under dagen?
– Allt: dans, sångteknik, att det var flera 
olika delar gav energi. Det gav variation 
att det var tre ledare.  Och så är det kul 
att träffa andra.

sage och god andning som bara några del-
moment – utöver körsång – är synpunkten 
begriplig.

– Genomgående är att deltagarna vill 
kunna slappna av, och få energi. Och det är 
så viktigt att körledaren är positiv. Men de 
var nöjda, säger Marianne Viper.  

Inte bara en, utan tre positiva ledare 
fanns på plats på Strängnäs stifts kursgård 
Stjärnsund. Förutom Marianne Viper var 
det körpedagogen Marija Meiszner och 
danspedagogen Gunilla Wahlström, som i 
egenskap av massageterapeut också kunde 
erbjuda massage till deltagarna. Och så blev 

det förstås även en hel del körsång.
– Vi sjöng allt från gehörsinlärda sånger 

till Hallelujakören i damkörsättning. Som 
avslutning sjöng vi sångerna vi jobbat med 
och dansade danserna vi lärt oss, säger 
Marianne Viper. 

Körskolan, som arrangerades av Sträng-
näs stift i samarbete med Sensus och 
Strängnäs stifts kyrkosångsförbund, gav 
mersmak. En ny dag är redan inplanerad 
till november. 

Kanske delas den upp i två. 

Marita Sköldberg

Med tre ledare och många olika delmoment blev det en varierad första kördag på Stjärnholm. 

Fo
to

: G
un

ill
a 

W
ah

ls
tr

öm

Storvinst för 
 ungdomskör
S:t Jacobs Ungdomskör från Stockholms 
domkyrkoförsamling tog hem storslam när 
den deltog i den internationella körtäv-
lingen Slovakia Cantat i Bratislava i slutet 
av april. 

Kören ställde upp i fyra kategorier: 
damkör, manskör, sakralt program och 
blandad kör, och fick guld i samtliga klas-
ser (dock kunde flera körer vinna samma 
medalj). Till sist fick kören också det sam-
manlagda Grand Prix-priset, det vill säga 
bäst av alla.

 

Sara Wiklund, Stockholm
Varför anmälde du dig till körskolan?
– Min mamma sjunger i kör och tip
sade mig, så jag följde med henne. 
Har du sjungit i kör förut?
– Ja, jag har sjungit i ungdomskör och 
i studentkör i Linköping tidigare, och 
så har jag gått musiklinje på folkhög
skola. Jag har faktiskt varit på ung
domskörläger här på Stjärnsund. 
Vad var bäst under dagen?
– Absolut roligast var improvisations
sång. Men jag tyckte om folkmusiken 
och dansen också. Och det var bra 
med massage. Jag är nöjd!
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DIN KOMPLETTA NOTHANDEL
www.wessmans.com

WESSMANS
MUSIKFÖRLAG

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com

– Vi har kommit på en bra form, så här gör 
vi, och det funkar.

Det säger stiftsmusiker Karin 
Wall-Källming om de återkommande 
barnkördagarna som arrangeras på olika 
platser i Linköpings stift. Formen är föl-
jande: start 13.00 och då ska barnen ha ätit 
lunch, sång under 1,5 timme, paus med 
korv, sång igen, festis- och fruktpaus och 
därefter uppsjungning inför publik klockan 
17. Varje kör som kommer får ett rum eller 
en del i ett rum där de får ha sina saker. 
Repertoaren har de övat på i förväg.

– Då kan man ha 80 barn och man kan 
ha 325, och man kan vara i vilken stadsdels-
kyrka som helst. 

Senast var det Berga kyrka i Linköping 
som fick ta emot 300 barn, företrädesvis i 
åldrarna 6-11 år. 21 körer deltog och sjöng 
åtta sånger under ledning av Eskilstuna-

bon och musikläraren Ing-Marie Jansson. 
På repertoaren fanns sånger av bland 
andra Heléne Frister-Lind, Jerker Leijon 

När Fredriksdals och Barkeryds 
kyrkokörer bjöd in till musikkafé 
med Astrid Lindgren-tema fylldes 
Fredriksdals kyrka en mil utanför 
Nässjö med sång- och kaksugna 
besökare. 

Sånger ur Astrid Lindgrens repertoar 
framfördes, blandat med sketcher ur film-
erna och några texter skrivna av barn.

– Det var kanske inte förstklassig teater, 
men det var nog rätt rolig underhållning. 
Det fanns en Emil, en Ida, en Madicken 
och så vidare. Han som var Alfred sjöng 
Fattig bonddräng till exempel, berättar 
körsångaren Annelie Ek, som hört många 
positiva kommentarer efteråt. 

Inte nog med att körerna övat in sånger 
och sketcher, var och en hade också tagit 
med en vinst till ett lotteri och kakor till 
kakbuffén.

– 20 sorters kakor var det minst. Så 
tog vi en tia kakan och kaffet ingick, säger 
Annelie Ek. 

Pengarna, drygt 5000 kronor, går till att 
finansiera lägerverksamhet för barn som 
lider av sviterna efter Tjernobylkatastrofen. 

Varje termin gör kyrkokörerna, som 
sedan ett par år alltid övar tillsammans, ett 
liknande musikkafé i antingen Fredriks-
dal eller Barkeryd. Men det här var första 

gången som man hade ett så tydligt tema.
– Det var väldigt roligt, det är ju såna 

här sånger som alla kan. 

Marita Sköldberg

Lindgren-tema drog fullt hus i Fredriksdal 

Linköping har hittat formen
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och Marie Bejstam.
Nästa barnkördag blir i Västervik den  

9 oktober under ledning av Karin Runow.

300 barn övar i Berga kyrka under barnkördagen i slutet av mars.
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Sjörövarfabbe var ett av 
numren under musikkaféet i 
Fredriksdals kyrka.

När alla körmedlemmar tar 
med 15 småkakor av en sort 
blir det en stor kakbuffé.

I körsvängen
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

Förbundet kyrkomusik i 
Uppsala stift
1314 nov Händels Messias för unga röster i 
Uppsala under ledning av Margareta Raab
89 jan 2011 Koristkurs på Undersviks stifts
gård
Anmälan och Info: Mia OldebergHuusko,  
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
29 maj Ungdomskör i samband med musikfest 
på Gransnäs
25 sep Kördag för alla med gospeltema, Lin
köping
9 okt Barnkördag i Västervik med Karin Runow
1314 nov "Nyskrivet". Stiftskören sjunger 
SvenDavid Sandström
16 nov Ombudsmöte i biskopsgården
Info: Karin WallKällming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linko
pingsstift

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
28 aug, dirigent och koristkurs i Ljungskile
25 sep Stiftskören övar i Caroli församlings
hem, Borås
2 okt Stiftskören övar i Skara domkyrka
16 okt Gospeldag i Falköping
13 nov Stiftskören, workshop och konsert i 
Vara konserthus med Anders Nyberg
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/skara

Sjuhäradsbygdens 
 kyrkosångsförbund
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/sjuharad

Strängnäs stifts 
 kyrkosångsförbund
2829 maj Barnkörläger på Stjärnholm. Med
verkande Karin Runow och Marianne Viper
23 okt ”Sånger för livet” med Mats Backlund 
i Örebro
89 okt Ungdomskörhelg på Stjärnholm. Le
dare är Birgitta RosenquistBrorson. Parallell 
fortbildning för ungdomskörledare
2223 okt Barnkörläger på Stjärnholm med 
Marianne Viper, Mathias Johnsson m fl
20 nov Körskola på Stjärnholm med Marija 
Meiszner för vuxna som vill börja sjunga i kör
Info: Mathias Johnsson,  
mathias.johnson@svenskakyrkan.se

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
2022 aug Upptaktsdagar för kyrkomusiker 
och körsångare på Sjöviks folkhögskola
13 okt Ungdomskörhelg i Arboga
16 okt Barnkördag i Nora
17 okt Barnkördag i Avesta
Info: Maria Helmér musikdirektor@telia.com 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vasteras

Växjö stifts 
 kyrkosångsförbund
5 juni Barnkördag i Jönköpings Sofia
2023 juni Barnkörläger i Oskarshamn
2324 okt Kyrkosångsfest i Kalmar Domkyrka               
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vaxjo

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
1618 juni Barnkörläger på Åhusgården 
2426 sep Ungdomskörläger på Tygegården
14 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka 
Info: Karin Werger,  
karin.werger@compaqnet.se
Hemsida: www.fkl.se

Hallands kyrkosångs-
förbund
2 okt Kördag i Falkenberg med Daniela Fran
cesca Glemme och Elisabet Marmén
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
1213 juni Barnkörläger på Åh
1820 juni Koristkurs på Billströmska folkhög
skolan
13 okt Ungdomskörhelg på Åh
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

Karlstads stifts 
 kyrkosångsförbund
9 okt Stiftskyrkosångshögtid, Årjäng
Info: Anders Göranzon,  
anders.goranzon.kd@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet i 
Härnösands stift
Vecka 34 Kursdag med pop/rocksånger samt 
klassisk repertoar för ungdomskörer
2526 sep Körläger på Lögdö bruk för barn 
från 1015 år, från kl 12 till kl 12
Info: AnnKristin. 
Farnstrom@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/harnosand

Luleå stifts södra 
 kyrkosångsförbund
2930 maj Kyrkosångshögtid i Umeå landsför
samling 
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,  
ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/luleasodra

Luleå stifts norra 
 kyrkosångsförbund
1 juni Inspirationsdag för körledare
25 sep Inspirationsdag för körsångare
Hösten 2010 Kördag för killsång
Info: ordf. Siv Larsson, siv.larsson@lr.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/luleanorra

Gotlands Körförbund
1722 aug En förbundskör deltar i Nordisk
Baltiska körfestivalen på Island
Info: Anneli Utas, anneliutas@hotmail.com
Hemsida: www.gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
2829 maj Hela världens fest. Workshop 
med Anders Nyberg 28 maj 1821 och 29 maj 
912.30. Därefter sjunger vi Anders Nybergs 
nyskrivna Kvintessens! 14.00 på Medborgar
platsen
913 aug Ekerö körvecka. Förklädd Gud och 
Piret Rips mässa repeteras och framförs i en 
kyrko och en utomhuskonsert
Info: evaofolke@hotmail.com

Svenska kyrkans 
 Gosskörförening
36 juni Gosskörsfestivalen 2010 på Södra 
Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping  
Info: Karin Skogberg Ankarmo,  
k.sa@home.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri 
 Sällskapet för  
svenskt gudstjänstliv
Info: Gun Palmqvist, 0506353 01, 309 23, 
kyrkomusiker.hova@telia.com

Svenska Schützsällskapet
Info: info@svenskaschuetz.se 
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Kristna Dansgemen-
skapen i Sverige
Info: Elisabet Josefsson,  
elisabetjosefsson@yahoo.se 
Hemsida: www.kdgs.org



19KörJournalen 3/10

Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund 
www.sjungikyrkan.nu

Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070887 02 44, drew@sjungikyrkan.nu

Ekonomi
Förbundskamrer Jan Rudérus
05486 13 46, 070331 83 22, 
fax 05486 13 46,  
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Information
Redaktör Marita Sköldberg
07021 22 166, kj@sjungikyrkan.nu

Körpedagog
Birgitta RosenquistBrorson
070651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu

Styrelsen
Ordförande Lena Fagéus
070605 67 47, lena@fageus.se

 signerat Hans AxelssonGissa Kjs hemliga gäst 
Hemliga gästen Kj nr 2 2010

Hemliga gästen föddes på en kanalort 
med handmanövrerad sluss. Fadern 

var urmakare. Gästen blev känd för en 
större publik med ett Requiem med kon
troversiell text. Dessförinnan fick perso
nen sitt internationella genombrott vid en 
ISCMkonsert. Har undervisat i stad med 
universitet med 40 000 studenter. Staden 
är kanske mest känd för ett årligt cykellopp, 
som figurerar i en mycket sedd spelfilm från 
1979. 

Hemliga gästen är enormt produktiv: hittills 
åtta operor, solokonserter för ett flertal instru
ment, orkestermusik, och kanske mest känt, 
sakral körmusik. Ofta går denna tillbaka på 
verk av stora mästare från barocken.

Har initialerna och efternamnet gemensamt 
med en stor dagstidning respektive dess chef
redaktör.

Svar: Sven-David Sandström (f 1942)

Födelseort Borensberg vid Göta kanal. Sandströms genombrottsverk från 
1979, De ur alla minnen fallna, ett samtida rekviem, uruppfördes 1982. Texten 

är av Tobias Berggren. Med orkesterverket Through and through blev han 1974 
internationellt erkänd. Universitetet ligger i Bloomington, Indiana. Staden blev in
ternationellt känd genom filmen Breaking away, som handlar om några ungdomar 
under cykelloppet Little 500. Den senaste operan heter Batseba. Exempel på den 
sakrala körmusiken är The High Mass, Messiah. Hear my prayer och Es ist genug, 
Herr. De två senare verken tar utgångspunkt i verk av Purcell respektive Buxte
hude.

Dagstidningen är Sydsvenska Dagbladet Snällposten, dagligen kallad Syd
svenskan, förkortat SDS, sjätte största dagstidning i Sverige. Chefredaktör och 
ansvarig utgivare Daniel Sandström.

Grattis säger vi till vinnaren Barbro Grunge, Enköping. En cdskiva kommer på 
posten. 

Han föddes i 
en stad i ett 

landskap som 
gett namn åt en 
språkfamilj, och 
tog stadens namn 
till efternamn. Han 
var korgosse och 
senare kapellmäs
tare i Stora Maria
kyrkan. 

Vår profil anses 
vara sitt lands för
ste store polyfoni
ker och dess förste 
kompositör av 
mässor. Hans mest 
kända verk skrevs 
till minne av en stor 
makthavare som 
hade makten i tre veckor. Somliga har – felaktigt – ansett 
att det var vår hemliga gäst som räddade kvar polyfonin 
i kyrkomusiken, eftersom hans klara tydliga polyfoni 
gjorde att ett stormöte som hotat att förbjuda polyfonin 
ändrade sig. Stormötet hölls i en stad i Alperna.

Svaret ska vara Körjournalen tillhanda senast den 1 au
gusti. Adressen är Spakbacken 63,  
741 94 Knivsta eller kj@sjungikyrkan.nu.  
En vinnare belönas med en cdskiva. 

Nationella ungdoms-
kören på Västkustturné
Svenska kyrkans nationella ungdomskör, 
NUK, gör veckan före midsommar en turné 
på Västkusten. Kören, under ledning av 
Birgitta RosenquistBrorson, Alf Bengtsson 
och Marie Englund Hyllstam, kommer att 
framföra bland annat Bob Chilcotts Credo, 
svensk folkmusik, verk av Knut Nystedt och 
den nya sommarsången Kom, sommarljus 
(se sid 11). 

Välkomna att lyssna till kören på följande 
platser:
19 juni kl 19 konsert i Skene kyrka
20 juni kl 10 högmässa i Hyssna kyrka
20 juni kl 19 konsert i Lysekils kyrka
22 juni kl 19 konsert i Backa kyrka, 
 Göteborg
23 juni kl 10 konsert i Varbergs kyrka
23 juni kl 19.30 konsert i Söndrums kyrka

Uruppförande under 
 kyrkomusiksymposiet
Den 25 september arrangerar Svenska 
kyrkan och Sensus kyrkomusiksympo
sium i Uppsala. Under symposiet kommer 
Svenska kyrkans nationella ungdomskör att 
uruppföra två körstycken. Bakom texterna 
står ungdomarna i kören själva. De två unga 
kompositörerna Truls Nilsson och Anton 
LeanderssonAndréas har gjort musiken.

Funktionärskonferens  
i oktober
Årets funktionärskonferens äger rum i 
Uppsala 2930 oktober. Till funktionärskon
ferensen inbjuds ordförande, sekreterare, 
kassör och förbundssekreterare i samtliga 
delförbund i Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Temat för höstens konferens är: Kyrkans 
körsång: idealitet eller nöje?

Riksfest för Unga röster  
i Täby
I höst prövar SKsf att för första gången ar
rangera en riksfest för unga röster, det vill 
säga barn i mellanstadieåldern. ”Barn och 
stjärnor” är namnet på riksfesten som går av 
stapeln i Täby 2021 november. 
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POSTTIDNING B

För andra året i rad framförde Väs-
terås domkyrkas körer en halvsce-
nisk version av Jesus Christ Super-
star strax före påsk. Succén från 
fjolåret återupprepades, men någon 
tredje gång blir det inte.

Tre utsålda föreställningar och helnöjda 
körsångare leder lätt tankarna till en tra-
dition. Men det är inte aktuellt, berättar 
domkyrkokantor Eva-Marie Hopstadius, 
som lett projektet.

– Nu har vi gjort det i två år, och det 
finns mycket annan bra musik att göra den 
här tiden. Dessutom är det svårt att få till-
stånd. Vi har haft tur som fått tillstånd två 
år i rad. 

Det är Nordiska ApS i Köpenhamn som 
har rättigheterna och Eva-Marie Hopstadius 
känner till körer som fått nej för nästa år.

– 2011 är det 40 år sedan den sattes upp 

första gången, så det kanske händer något 
särskilt då. 

Utvecklande utmaning
Drygt 90 personer från domkyrkans alla 
körer var med under de tre föreställning-
arna i domkyrkan, tillsammans med fem 
solister och tolv musiker, alla från Väs-
teråstrakten. Den halvsceniska versionen 
innebar nya utmaningar för många av 
körsångarna. Sång utan noter, många för-
flyttningar och inslag av dans hör inte till 
vanligheterna.

– Är man van att göra konserter med 
noter är det här svårt, men utvecklande. 
Men det var förstås mycket lättare i år.

De vuxna och ungdomarna var med 
under hela föreställningen, barnen i vissa 
delar. 

– De var de riktiga artisterna. De hade 
ett eget rum backstage – de höll till vid 

orgelläktaren och fick se på film och påsk-
pyssla när de inte var på scenen. Och så 
hade de klädombyten.

Barnen utgjorde bland annat intåget i 
Jerusalem, de var coola killar och snygga 
brudar på poolparty hos Herodes och de 
var änglar i Superstar.

Fler gemensamma projekt
– Det har varit väldigt häftigt att binda 
ihop alla generationer, berättar Eva-Marie 
Hopstadius, som fortsatt på den linjen 
även efter det stora Jesus Christ Superstar-
projektet. Den 23 maj framförde barn- och 
vuxenkörerna nämligen John Rutters Mass 
of the Children tillsammans med dom-
kyrkans övriga musiker Agneta Sköld och 
Johan Hammarström. 

Marita Sköldberg

Succéartad Superstar 
– men nu är det slut
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Koreografen Maria Hammarlund skapade ett pool-
party hemma hos Herodes när Jesus Christ Super-
star framfördes i Västerås domkyrka.


