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Ledaren

Redaktörens rader

En åttaårig flicka står i sin vanliga kyrka, 
i sin vanliga flickkör och sjunger. En helt 
vanlig onsdagskväll. Plötsligt känner hon 
hur det börjar bubbla i henne, en stor, 
varm, röd känsla fyller hennes mage och 
hela bröstet. Fyller henne med en lycka, 
i dess allra renaste form, den når hennes 
strupe, så att hon för ett par ögonblick inte 
kan sjunga, utan måste svälja. Ögonen blir 
lite blanka och håret på armarna reser sig. 
Flickan vill sjunga, sjunga, sjunga! För all
tid, för livet, för hela världen, för glädjen!

Flickan var jag och året var 1973. 
Jag blev äldre, fortsatte med ungdoms

kör, kyrkokör och kammarkör. Veckan blev 
på något sätt ofullständig om man inte fick 
sina timmar med kören. Men när familjeli
vet knackade på dörren fick kören slinka ut 
bakvägen. Livet räckte inte riktigt till. 

Åren gick och livet skulle fyllas med 
arbete, barn, föreningsliv, studier, sociala 
kontakter, resor … Tills jag gick in i den 
berömda väggen. Det var egentligen ingen 
som blev förvånad, utom jag. Läkaren 
spände ögonen i mig när jag förklarade att 
jag visst skulle göra som han sa, dra ner 
på ditten och datten, men att jag minsann 
snart tänkte vara tillbaka på banan igen: 

– Då ser du till att hitta på något för dig 
själv! Bara för dig! Inte för familjen!

Trots att jag varit ifrån körlivet i nära tio 
år sa jag direkt: 

– Kören! Jag ska börja sjunga i kör igen!

Jag klev åter in i körlivet, nu med ett 
vuxen perspektiv. Redan efter ett par 
gånger kändes det som hemma igen. 

Jag började fundera över körlivets 
funktion. Vad är det som gör att vi kör
sångare ställer oss där, vecka efter vecka? 
Nöter, irriteras när det är svårt, blir 
jublande glada när allt funkar? 

Man kan snabbt räkna upp saker som 
trygghet, sångglädje, samhörighet och så 
vidare. Men jag tror också att det är något 
djupare, något mer ursprungligt, rent 
fysiskt. Ett ofrånkomligt uttryckssätt som 
får oss att må bra.

Jag ser det så ofta när barn och ung
domar sjunger. De använder sången som 
ett naturligt extrasinne. De utforskar sam
spelet med sina körkollegor, de utmanar 
sig själva med tonlägen, röster, uttryck och 
uttal. De blir tilldelade gamla kulturskatter 
och presenteras för nya. De lär sig ta direk
tiv och ifrågasätta när det blir obegripligt. 
De växer och utvecklas på ett helt naturligt 
sätt. Tänk om alla kunde få den livsskolan 
från början!

Som general för SKsf:s Ungdomskörfes
tivaler och RUR (Riksfest för unga röster) 
hoppas jag att vi tillsammans med körle
dare runt om i Sverige kan ge våra barn 
och ungdomar tillgång till den verktygslåda 
som de så väl behöver – kören.

Den har de nytta av hela sitt liv. I förvil
lande tonårstid, svåra separationer, stress
iga studietider, oförklarlig död, vardagstung 
småbarnstid, barnlöshet, sjukdom, arbets
löshet, när orken och tiden inte räcker till. 
Då önskar man att kören och körsången 
finns där i deras liv.

Plötsligt slår det mig hur många vi är 
som lever i dessa små körsamhällen med 
våra verktygslådor. Vi ska förvalta och föra 
dem vidare. Men vi ska aldrig glömma bort 
den känsla som en gång gömde sig i magen 
på en liten åttaårig flicka.

Kören – en verktygslåda för livet
”Plötsligt känner hon hur 
det börjar bubbla i henne, 
en stor, varm, röd känsla 
fyller hennes mage och hela 
bröstet”

Sussi Redig, 
styrelseledamot i 

Sveriges  
Kyrkosångs

förbund

JanOlof 
Johanssons 
och mina 

vägar möttes i 
Nässjö allians
kyrka redan 
när jag var en 
mycket liten 
flicka. Hans 
pappa var pas

tor där, och för mig var det den naturliga 
kyrkan att gå till, eftersom mina släktingar 
var aktiva där. 

Den kristna skolgruppen Facklan fanns 
kvar även när jag gick på Brinellgymnasiet, 
23 år efter JanOlof. Efter gymnasiet läm
nade vi båda Småland och den kyrka som 

hade blivit oss för trång. 
Så vi hade en del gemensamt redan före 

intervjun. För nu möttes våra vägar igen, 
om än bara telefonledes. Ty jag hann inte 
resa till Småland, dit JanOlof Johansson 
sedan länge har flyttat tillbaka, och där han 
nu blir biskop. 

Det är spännande med människors 
möten. Extra spännande blir det om man 
leker med tanken att människor från olika 
tider kan mötas. Det har Malmakören i 
Malmköping gjort. I september satte de upp 
sin musikal Vägen, där huvudpersonerna på 
ett fyndigt sätt rör sig mellan nu och då i en 
imponerande fartfylld föreställning. Ett tips 
till alla utgivare av musik: Ge ut den under
bara kärlekssången I mig bor en del av dig 

”Extra spännande blir det om man leker med tanken att människor från 
olika tider kan mötas”

med text av Britt Söderholm och musik av 
Gustav Andersson, från Vägen. 

Musik som redan har börjat ges ut, 
i notform, är den gudstjänstmusik som 
SvenDavid Sandström skrivit i ett projekt 
tillsammans med Storkyrkan och Häs
selby församling. Om detta berättades i ett 
synnerligen intressant seminarium som 
jag besökte under Kyrkomusiksymposiet i 
Uppsala. Därför var det extra intressant att 
JanOlof Johansson, den blivande biskopen, 
ringde upp mig efter intervjun och sa: ”Jo, 
jag kom på en sak till, SvenDavid Sand
ström, jag måste berätta om honom.”

Marita Sköldberg 
Redaktör
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Kvinnor som får hjälp att se sitt eget 
värde kan få ett helt samhälle att lyfta. 
I år fokuserar Svenska kyrkans jul
kampanj på kvinnor. Stöd ges till ex
empel till kvinnor i Uganda som lever 
med hiv och får stöd till utbildning, 
kvinnor i Tanzania som utbildar sig 
till präster och kvinnor i Moldavien 
som med hjälp av stödboenden kan 
ta sig ur prostitution.

”Sjung för livet” är en del av 
julkampanjen, där körer kan bidra 
till insamlingen genom konserter. 
Av de körer som arrangerar en 
”Hoppets konsert”, och i denna 
informerar om och tar upp kollekt 
till julkampanjen, kommer en att 
vinna en körworkshop med den 
inspirerande körledaren Anders 
Nyberg (läs mer om honom på 
sid 8).

För att anmäla kören, gå in på 
www.svenskakyrkan.se/kampanj/engage
rad. Där finns även mer material om kam
panjen, som inleds första söndagen i advent 
och avslutas på trettondagen.  

Viktor Skancke, 
Mölndal

Vilken kör sjunger du i?
– Jag är medlem i Härlanda Voces, som 
är en ungdomskör i Härlanda församling. 
Jag är tenor.

Hur länge har du varit med i kören?
– Det är mitt tredje år nu. Min klasskamrat 
på gymnasiet var medlem och jag ut
tryckte ett intresse av att börja i en kör. 
Hon tyckte att jag skulle följa med och 
testa, och det gjorde jag. Jag hade inte 
sjungit förut, mer än det man sjunger i 
grundskolan. Men jag kommer från en 
släkt där många håller på med musik, så 
det kändes ganska naturligt.

Vad gör ni i kören i höst?
– 31 oktober ska vi sätta upp en föreställ
ning med musikalsånger. Temat är kärlek. 
Det är låtar från flera olika musikaler, bara 
en från varje musikal. 

Vad är det roligaste ni har gjort i kören?
– Det måste vara när vi reste till Venedig 
i våras och deltog i en körtävling. Det var 
körer från hela världen. Vi blev tvåa i kate
gorin ungdomar. Vi framförde två klassiska 
verk, Ljusa kvällar om våren ur Kristina 
från Duvemåla och Hur gör jag för att 
älska, från Jesus Christ Superstar. Vi ska 
framföra de sista två i höst också. 

Vad är det som är så bra med att sjunga 
i kör?
– Det är att man får en samhörighet, att 
man måste samarbeta.

Kommer du fortsätta att sjunga i kör?
– Om jag har tid stannar jag kvar i Här
landa Voces några år till, och om jag flyttar 
skulle jag säkerligen leta upp en ny kör. 

Marita Sköldberg

Bilden på kampanjaffischen är från en 
gudstjänst i S:t Peters kyrka i Monrovia, 
Liberia.  Foto: Magnus Aronson/IKON

Musikallåtar, filmmusik, svenska visor, gos
pel och melodifestivallåtar. Allt finns i den 
tjocka nyutgivna sångsamlingen Hallelujah 
moments (Libris). På drygt 320 sidor samsas 
116 sånger i bokstavsordning, de flesta kom
pletterade med en kort historik över sången, 
låtskrivaren och/eller artisten som gjort den 
känd. 

Sångerna är utvalda efter de listor och 
berättelser som redaktionsgruppen fick in 
sedan de enligt förordet bett ”människor 
i alla möjliga sammanhang att berätta om 
’oväntade psalmer’, sånger som har börjat 
fylla psalmens funktion för dem”. 

Med undantag för Stad i ljus som finns i 
Psalmer i 2000talet handlar det alltså inte 
om Psalmbokspsalmer, även om Gud finns 
med i många texter och anas bakom ännu 
fler. Men det handlar om vackra melodier 
och innehållsrika texter. 

Den som fått med allra flest låtar är Mauro 
Scocco (sex stycken), medan den artist som 

nämns flest gånger är Carola Häggkvist (åtta 
låtar). Bland andra artister och låtskrivare 
som återkommer flera gånger kan nämnas 
Sonja Aldén, Johnny Cash, Bob Dylan, Mo
nica Forsberg, Kenneth och Ted Gärdestad.

Hallelujah moments innehåller inga kör
sättningar, men däremot många låtar som 
redan blivit körklassiker, som Gabriellas 
sång, Hallelujah och Håll mitt hjärta, och 
många som har stor potential att bli det.  

116 vackra sånger om tro och tvivel, 
glädje och sorg

Sjung för livet! Vi lyfter fram sångens kraft

Nu tändas tusen juleljus Kvinnor som får hjälp att se sitt eget värde kan få ett helt 
samhälle att lyfta. Svenska kyrkans julkampanj 2010/2011 
inleds första advent och sätter sökarljuset på kvinnorna.  
Möjlighet till god hälsa, stöd i form av små lån och kunskap 
om allas rättigheter är steg på vägen till ett bättre liv.

sjung för livet! Genom sången kan vi vara med och tända 
ett hoppets ljus och samtidigt stödja arbetet för en tryggare 
värld. I år kan körerna också tävla om en workshop om Hela 
världens musik med Anders Nyberg.  Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad.

Från en gudstjänst i S:t Peters kyrka i Monrovia, Liberia  Foto: Magnus Aronson/IKON

Ge en julgåva!
Stöd vårt arbete med 50 kr

SMS:a ”Hopp” till 72950

sk
10

35
6

Sjung för livet  
– och tävla om en körworkshop
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Människomyller i 
 Malmakörens musikal
Munkar och soldater, pigor och fina 
fruar, torggummor och försäljare, 
telefonister och demonstranter. 
Dessa och många fler passerade 
revy när Malmakören satte upp en 
egen musikal om sin hembygd.

Redan en halvtimme innan föreställningen 
börjar ringlar sig kön lång utanför Lilla 
Malma kyrka. Och då har alla i kön ändå 
redan köpt biljett till Vägen, en musikal om 
Malmköping. 

– Folk ringer hem till oss och är galna, 
för de får inte tag på biljetter, förklarar Sara 
Henriksson, kantor i DunkerLilla Malma 
församling och Malmakörens ledare. 

Utsålt har det varit, så när som på några 
få platser den andra föreställningen. Något 
som förvånar och glädjer Patrik Eriksson, 
en av huvudrollsinnehavarna, han kunde 
aldrig tro att de skulle fylla Lilla Malma 
kyrka sju gånger om.

– Men jag hade fel, och det är jag väldigt 
glad för!

Hans motspelare Carina Carlsson tycks 
inte riktigt lika förvånad.

– Det här har varit sommarens och 
höstens stora samtalsämne i Malmköping. 
Överallt pratar folk om det, säger hon. 

Lurat i flera år
Det hela tog sin början för flera år sedan. 
Sara Henriksson hade en begåvad orgelelev 
vid namn Gustav Andersson. 

– Gustav och jag har lurat på det här i 
flera år, säger hon. 

När Gustav hade gått ut musikhögsko
lan, med inriktning komposition, var det 
dags att göra allvar av planerna. För snart 
två år sedan tog Sara Henriksson upp idén 
med sin kör. Som nappade direkt. 

– Jag skulle aldrig ha satt igång det här 
om vi inte haft så god sammanhållning i 
kören. 

För det har krävts enormt mycket arbete 
av alla inblandade. Så mycket att några 
avstod från att vara med i projektet. Över 
4400 övningstimmar har kören lagt ner till
sammans på projektet, har någon räknat ut. 

– De som går in i nåt sånt här måste 
ställa upp till 100 procent, men gör de det 
så går det bra, säger Bengt Eriksson som 
har varit med både i teatergruppen och i 
byggruppen. På scenen spelar han bland 
annat munk och kapten. 

Maggan Johansson, som bland annat 
agerar tall och växeltelefonist, tar upp en 
annan viktig sak för att ro ett sånt här pro
jekt i land:

– Det är inte förmätet att säga att det här 
är jag bra på. Det finns människor överallt 
som kan en massa saker, man behöver göra 
en inventering i kören. 

En historisk lek
De 17 som valde att vara med i teatergrup
pen har lagt ner extra mycket tid. Alla gör 
minst två roller, några gör fem. Förutom 
Carina, som spelar storstadstjejen Maria 
som tillsammans med pojkvännen Henrik 
kommer vandrande på Sörmlandsleden till 
Malmköping. Och så Heden, det vill säga 

”De som går in i nåt sånt 
här måste ställa upp till 100 
procent”

Det var lång kö till Lilla Malma kyrka när Malmakören i september satte upp musikalen Vägen.

Gustav Andersson har skrivit musiken till 
Vägen och är även kapellmästare i den 
fem personer stora janitscharorkestern (en 
militärorkester som Siegroth skapade efter 
turkiskt mönster) som spelar i musikalen.
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den allseende berättaren, som följer män
niskornas förehavanden genom historien. 

Patrik Eriksson, alias Henrik, spelar 
däremot flera roller. Han ger sig nämligen 
in i en historisk lek för att övertyga sin 
käresta om att Malmköping är rätt plats för 
dem att slå sig ner på. En lek som han nätt 
och jämnt tar sig ur. 

Ett grundmanus med sångtexter skrevs 
av Britt Söderholm från Katrineholm, men 
sedan har stycket växt i takt med att kören 
haft berättarträffar och scenimprovisatio
ner, de senare med hjälp av regissören Eli
sabeth Bergqvist. 

– Grundmanus och texter fanns när jag 
började skriva musiken. Jag skrev det mesta 
sen höst och vinter. Teaterscenerna växte 
fram ungefär samtidigt som jag skrev, och 
så har vi fått lägga till lite musik efterhand, 
säger Gustav Andersson som även är kapell
mästare och pianist under föreställningarna. 

Han berättar att han hämtade inspira
tion till musiken från de olika tidsepoker 
det handlar om. 

När munkarna kommer till Malmkö
ping går tankarna exempelvis till det gre
gorianska, när Gustav Adolf von Siegroth 
på 1700talets slut väljer ut Malmahed till 
permanent exercisplats blir det marschtakt. 
När Henrik ska skiljas från sin Maria för 
att ge sig ut i kriget som soldat blir det en 
vacker kärlekssång.

Skämt och lokalpatriotism
Hela vägen är det fart och fläkt och många 
skratt, kryddat med en stor portion lokal
patriotism. Den ena scenen avlöser den 
andra i ett rasande tempo.

– Vi skulle kunna göra en musikal till av 
alla historier som blev över, säger Maggan 
Johansson.

För historierna, sanna och påhittade, 

blev många under resans gång. Malmkö
pings historia som skildras är också lång, 
från de första stenåldersbosättningarna för 
ungefär 5000 år sedan till dagens strid om 
en jordhög som stängt igen norra infarten 
till köpingen.

Med små medel har man också fått till 
fiffiga musikaleffekter, som när tallarna 
under Siegroths ledning faller och blir hus, 
eller i inledningen när Malmköping är 
omgivet av hav.

– Markduk är bra att ha, poängterar 
Patrik Eriksson. 

Det har förstås kostat pengar att sätta 
upp en hel musikal. Församlingen har sat
sat en hel del, biljettintäkterna står för en 
inte alltför ringa andel, och så har man fått 
projektpengar från Leader Inlandet, som 
stöder landsbygdsutveckling i sex kommu
ner i Södermanland och Västmanland. 

– Leader går ut på att nätverka, berättar 

Sara Henriksson leder 
 Malmakören sedan 1983.

Per-Olov Andersson spelade Malmköpings store man, Gustav Adolf von Siegroth, som beslu-
tade att Malma hed skulle bli exercisplats och byggde upp staden. 
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Sara Henriksson, som har ägnat en hel del 
timmar åt att skriva ansökan och rappor
tera till Leader.

Vanlig kyrkokör
Och nätverkat har man gjort. Till exempel 
med Malmköpings museum, hembygdsför
eningen, äldre ortsbor, Malmaskolan, där 
klass 8 A tagit fram en särskild Siegroths
bakelse för ändamålet, med Lottorna och 
Flens kommun. Förutom nätet av grupper 
inom och i nära anslutning till kören: bull
grupp, byggrupp, sygrupp, marknadsfö
ringsgrupp och så vidare. 

Men samtidigt har kören fortsatt att vara 
en vanlig kyrkokör. 

– Vi har inte gjort mindre i kyrkan än vi 
brukar, det har jag lovat kyrkorådet, berät
tar Sara Henriksson. 

Och när Vägenprojektet är över är det 
bara att ge sig på nästa. Det är bara några 
veckor kvar till Allhelgonahelgen.

– Vi tar nog ledigt på måndag i alla fall, 

tycker Sara Henriksson.
– Nej, nej, nej, protesterar körmedlem

marna med Patrik Eriksson i täten. 
– De är så här, förklarar Sara Henriks

De mer eller mindre burleska scenerna avlöste 
varandra när det var marknadsdags under 
musikalen. Här är det Larsson, alias Johan 
Holmström, som vill sälja kvastar till den fina 
Fru Falk, spelad av Greta Suvén.

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!

Vi har 30 musikaler för olika åldrar
Här är de 3 senaste

Läs mer på
hemsidan

www.tomsing.se

Tel 0707-575357

...och flera CD och noter med barnsånger

son, bara en smula trött. Det är en rolig kör, 
de är på hugget. 

Marita Sköldberg
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Växjö stifts kyrkosångsförbund 
väljer inom kort ny ordförande. Den 
nuvarande, Jan-Olof Johansson, blir 
nämligen biskop. Körjournalen har 
intervjuat honom.

Jag har just lagt på luren och satt mig till
rätta vid datorn efter intervjun med Jan
Olof Johansson, blivande biskop i Växjö. 
Då ringer det. Det är JanOlof som kommit 
på en sak till. 

– SvenDavid Sandström, jag måste 
berätta om honom. 

Och så berättar JanOlof Johansson om 
hur han hört Sandströms sommarprogram 
i radio för rätt många år sedan, och känt att 
han här hade en själsfrände. Senare, när han 
var i Stockholm på hovpredikantuppdrag, 
såg han Sandströms opera Staden och, trots 
att han inte är överdrivet förtjust i extremt 
modern musik, blev han alldeles tagen. 

– Jag skrev om min predikan efteråt, och 
sen skrev jag ett brev till honom. 

Därefter har de träffats ett par gånger 
under åren, senast under en kördag i 
Växjö i januari, och de har just så mycket 
gemensamt som JanOlof kände från bör
jan. Bland annat den frikyrkliga bakgrun
den, ett handikappat barn, och en kärlek till 
kyrkomusiken. 

– Hans musik och inte minst kyrko
musik är något jag håller mycket högt, 
säger JanOlof Johansson. 

Tog gospeln till Sverige
För JanOlofs del började kyrkomusiken i 
Svenska Alliansmissionen i Småland. Hans 
pappa var pastor. 

– I frikyrkan fick man ett instrument i 
händerna och fick pröva. Jag åkte i väg på 
musikläger tre somrar och lärde mig bland 
annat att dirigera. 

På gymnasiet i Nässjö ledde han kören 
i den kristna skolgruppen Facklan. Och så 
var han med och tog den svarta gospeln till 
Sverige.

– Det låter kaxigt, men det var faktiskt så. 
Gymnasiekamraten Albert Sundberg 

hade en pappa som var ordförande i 
dåvarande Kronobergsmissionen (ingår nu 
i Evangeliska Frikyrkan). Han bjöd in en 
svart gospelkör från Chicago, och lät sonen 
Albert och dennes vänner Lars Mörlid och 
JanOlof Johansson vara körens värdar 
under resorna i Sverige och Europa. 

– Då fanns inte den svarta gospeln i 
Sverige. Vi blev oerhört tagna av det här 
och vi fick noter och singlar. Vi hade redan 
kören i Facklan och vi sa att vi skulle härma 
det här, vi skulle göra precis likadant. 

För detta behövdes förstås en pianist, 
och trots att Peter Sandwall för de tre var 
en två år yngre fjant föll valet på honom, 
för han var ett musikaliskt underbarn. 

– Vi tog hem honom till Mörlids, spe
lade skivorna och sa till honom att spela 
precis likadant. Och det gjorde han. 

Aldrig mer Småland
Efter gymnasietiden flyttade vännerna till 
Göteborg och startade där gospelkören 
Choralerna. JanOlof var körens förste diri
gent. Men ganska snart lämnade han kören, 
av ungefär samma skäl som han hade läm
nat det frireligiösa Småland.

– Stugan hade blivit mig för trång. 
Trots att han hade lovat sig själv att 

aldrig mer bosätta sig i Småland dröjde det 
inte många år förrän han var tillbaka. Nu 
är han sedan länge bosatt i Växjö med sin 
familj. Den 21 november vigs han till bis
kop, efter fyra år som domprost.

– Det känns lite smärtsamt att nu lämna 
Domkyrkan och det fantastiska liv, inte 
minst körliv, vi har där. 

I Växjö domkyrka finns sex körer, för 
olika åldrar, med olika inriktning och 
ambitionsnivå. 

– Vi hävdar att vi har Sveriges största 
kyrkokör, Allemanskören, som är en alla
kansjungakör med 150 sångare. 

Daglig stund vid pianot
I samband med att JanOlof Johansson blev 
domprost valdes han också till ordförande i 
Växjö stifts kyrkosångsförbund. 

Från gospelkörledare  
till biskopspost
JanOlof Johansson brinner för 
musiken i kyrkan

”På pianot just nu har jag 
Beatles samlade verk och Einar 
Ekbergs Amerika repertoar”

– Det jag sa när jag valdes var att jag 
framför allt ville jobba med sång och 
musik för ungdomar. Rent konkret blev det 
psalmtävlingen förra året. Vi fick in 150 
bidrag, valde ut tre vinnare och gav ut ett 
häfte med 15 psalmer för unga.

Att JanOlof brinner för sång och musik 
råder det ingen tvekan om.

– Jag sätter mig en stund vid pianot varje 
dag och sjunger och spelar. Jag är allätare 
när det gäller det mesta, så även musik. På 
pianot just nu har jag Beatles samlade verk 
och Einar Ekbergs Amerikarepertoar. I 
somras hade jag Frösöblomster av Wilhelm 
PetersonBerger. På gamla dar har jag även 
skaffat mig ett dragspel, det är väldigt roligt.

Lyfter fram körsången
För kyrkans del är musiken central, menar 
han.

– Gudstjänsten bygger i mycket på sån
gen och musiken – gudstjänst är lovsång. 
Det är inget man plussar på, utan sång och 
musik ÄR gudstjänst. 

Men kyrkans körsång är viktig också av 
andra skäl. 

– Den är en så viktig del av församlings
livet. Det är så mycket mer än att bara 
sjunga, det är gemenskap, att få utveckla sin 
tro och sina tankar om livet. Den profilen 
har jag arbetat efter som domprost: Det 
jag främst inför nästa år ville lyfta fram i 
budgetarbetet var körsången och konfir
mandarbetet. 

Den inställningen tar JanOlof med sig 
in i arbetet som biskop. 

– En biskop ska ju uppmuntra och ge 
råd och stöd till församlingarna. Det har 
säkert betydelse om jag som biskop upp
muntrar till ett rikt kör och musikliv och 
uppmärksammar det. 

Marita Sköldberg
Foto: Charlotte Granrot Frenberg
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Anders Frostenson
centrum i Sköndal
Den 30 september invigdes Anders Fros
tensons psalmcentrum på Ersta Sköndal 
högskola i Stockholm. En del av högskole
bibliotekets musikrum har vigts åt bland 
annat fotografier, noter och böcker av och 
om psalmdiktaren Anders Frostenson. 

Psalmcentrum är ett samarbete med 
högskolan och AFstiftelsen Psalm och 
sång och är öppet för allmänheten under 
bibliotekets öppettider måndagfredag.

Larsson och Fristorp 
med lokala körer
När AnnaLotta Larsson och Göran Fris
torp ger sig ut på sin 15:e julturné gör de 
det i samarbete med 26 olika körer, en för 
varje konsert. De flesta konserter hålls i kyr
kor, på många håll är det församlingarnas 
egna körer som medverkar. Så till exempel i 
Pajala, där turnén inleds den 24 november. 

Pajala kyrkokör kommer att sjunga till
sammans med Larsson och Fristorp i fyra 
klassiska julsånger och ett carolmedley, 
men även framföra ett par egna sånger.

– Vi har vid några tillfällen haft för
månen att samarbeta med olika artister. 
Senast gjorde vi en konsert tillsammans 
med Robert Wells, Sofia Källgren och Lars 
Risberg. Kören tycker det är spännande 
med utmaningar och hyser aldrig någon 
tveksamhet att ge sig in i nya projekt, säger 
körledaren Karin Andersson. 

Körer medverkar i 
tunnelinvigning
När Citytunneln, den nya tågtunneln från 
Malmö till Öresundsbron, invigts den 4 
december tar körerna över. 510 december, 
innan ordinarie trafik drar i gång, kommer 
plattformerna vid Triangelns station samt 
Centralhallen att fyllas med körmusik vid 
olika tillfällen, om förväntade tillstånd ges. 
Det är Körcentrum Syd som samlar ihop 
körer från trakten för att medverka.

Tre riksfester 2012
Nu är det klart var Sveriges Kyrkosångs
förbunds riksfester kommer att äga rum 
2012. Under Kristi himmelsfärdshelgen, 
17–20 maj, blir det två riksfester, en i Kris
tianstad, Heliga Trefaldighets församling, 
och en i Vadstena. 21–23 september blir det 
ytterligare en riksfest, nämligen i Skellef
teå, med landsförsamlingen som värd. 

Nyheter

Annedalskyrkan i Göteborg var den 
femte anhalten på Hela världens 
musiks resa genom Sverige. Tre åter-
står innan projektet får leva vidare 
av egen kraft. För att kanske följas 
av ett nytt projekt.

Syftet med projektet Hela världens musik 
var i första hand att göra det känt, både 
inom kyrkan och utåt, att Lutherhjälpen 
och Svenska Kyrkans Mission hade blivit 
Hela världen, Svenska kyrkans internatio
nella arbete. 

– Att då jobba med musik och knyta 
samman ambitiösa människor i försam
lingarna med att synas utåt i en konsert var 
huvudtanken. Vi ville förstås också fördjupa 
engagemanget för det internationella arbe
tet, berättar Irene Holmström Wiborg som 
är kyrkokansliets kontaktperson i projektet.

Premiär för ett år sedan
Musikern Anders Nyberg gjorde körverket 
Kvintessens med tolv sånger. Några har han 
skrivit själv, andra har han översatt eller 
gjort arrangemang till, influerad av musik 
från flera olika länder. Musiken gavs ut på 
skiva och i notform.

Konsertpremiären ägde rum i Uppsala 
för ett år sedan. Sedan dess har konserter 
med hundratals körsångare getts i Eskils
tuna, Stockholm, Växjö och nu senast 
Göteborg i samband med bokmässan. Den 

13 november görs Kvintessens i Vara, i 
februari i Skellefteå och den del av projektet 
som Svenska kyrkan ansvarar för avslutas i 
Lund i mars. Men musiken finns ju kvar.

– Sedan är det Sensus som blir bärare 
av konceptet. De har kontaktuppgifter till 
musiker till exempel, berättar Irene Holm
ström Wiborg. 

Sång och vandring
Förhoppningar finns nu på en fortsättning 
i ett nytt projekt. Anders Nyberg har just 
skissat på ett förslag där sång och vandring 
kombineras under sommaren 2012. En 
pilgrimsvandring med start i Trondheim 
och konserter längs vägen skulle kunna ha 
Världens fest i Malmö i augusti samma år 
som slutmål. 

– Det är ett långt och stort åtagande, 
men samtidigt är det bara många små steg, 
säger Anders Nyberg. Får vi hela kyrkan 
med oss kan vi göra något fantastiskt. 

Dessutom hoppas han få med natur 
och kulturorganisationer på satsningen.

Anders Nyberg har tillsammans med 
kursgårdsföreståndaren Peter Elmberg 
redan gjort den här typen av sångvan
dringar några gånger.

– Det är ett fantastiskt koncept, man får 
både det fysiska och det spirituella. 

Marita Sköldberg
Foto: Magnus Aronson/IKON

Nya projektplaner när 
Kvintessens fyller 1 år

Kvintessens med och av Anders Nyberg (i orange 
skjorta) gjordes i Annedalskyrkan i Göteborg i sam-
band med Bok & Bibliotek i slutet av september.
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Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

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

Nyheter

Det tycks bli allt mer musikverksam-
het för barn i Svenska kyrkans för-
samlingar. Och de som jobbar med 
barn och musik trivs. 

En majoritet av de svarande, 63 procent, 
i en undersökning om musikens plats i 
Svenska kyrkans barnverksamhet uppgav 
att församlingen i dag hade mer verksam
het med barn och musik än den hade för 
fem år sedan. Bara några få procent, främst 
från mindre församlingar, uppgav att verk
samheten minskat. 

I undersökningen, som gjorts av Socio
logiska institutionen vid Uppsala universi
tet på initiativ av kyrkokansliet, tillfrågades 

anställda i barnverksamheten i 200 försam
lingar runt om i landet. De som svarade 
var i hög grad entusiastiska över sitt arbete 
med barn och musik, bra tre procent ville 
ha mindre av detta. Men det är också 
slitsamt, koncentrationssvårigheter hos 
barnen och problem att behålla framför allt 
pojkar i verksamheten nämndes.

Den drygt 30sidiga rapporten, som 
även innehåller en mängd små personliga 
kommentarer och berättelser om exem
pelvis körklubbar, körfritids och Barnens 
katedral, finns att ladda ner på Svenska 
kyrkans hemsida, direktlänk http://www.
svenskakyrkan.se/default.aspx?id=697428.
 

Barnmusiken ökar 
i kyrkorna

I september utkom Hamburgprofessorn 
Elisabeth BengtsonOpitz andra bok om 
”AntiAging für die Stimme”*. I augusti 
undervisade hon för första gången om sitt 
koncept i Sverige, trots att hon har arbetat 
med metoden i över tio år och ursprungli
gen kommer från Sverige.

Det var Oskarshamns folkhögskola som 
hade inbjudit sångprofessorn för att under 
en kurs för 20 körledare föreläsa om sitt 
koncept för att förbättra röstfunktionen 
och hålla rösten prestationsduglig hela 
livet. Övningar och teoretiska genom
gångar varvades i två dagar, de praktiska 
övningarna i två grupper, där Elisabeth 
BengtssonOpitz hade hjälp av pedagogen 

och sångaren Jannes Mönnighoff. 
AntiAgingprogrammet baseras på 

medicinsk forskning, Elisabeth Bengtson
Opitz egna kunskaper och många års peda
gogiska erfarenheter av röstarbete med äldre 
sångare. Det är ett praktiskt program som 
innehåller såväl kropps som röstövningar.

Utvärderingen av kursen var enbart 
positiv och en ny kurs är redan inbokad 
till 2930 augusti 2011. Kontakter har även 
tagits för en eventuell översättning till 
svenska av i första hand AntiAging für die 
Stimme I.  

* Ungefärlig översättning: Motverka röstens 
åldrande

Hamburgprofessor 
 motverkar rösters åldrande
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Prenumerera på Körjournalen
Helårsprenumeration,  
6 nummer, 132:
Mängdrabatt ges från sex prenumera
tioner med samfakturering.
Läs mer på 
www.sjungikyrkan.nu eller mejla  
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Saknar Ni kördräkter?
34 st blåa kördräkter till vuxna
säljes billigt
Kontakta Mary Chard Petersson
070 352 30 93  mary@chard.se
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Omkring 1300 personer deltog när Svenska kyrkan och 
Sensus i september arrangerade det fjärde svenska kyr-
komusiksymposiet. I fokus stod musik för och med barn 
och unga. Närmare hälften av de omkring 70 program-
punkterna – seminarier, konserter, gudstjänster med 
mera – riktade in sig särskilt på barn- och ungdom. 

Körsången var väl representerad i allt från repertoar-
seminarier för barnkör till Uppsala akademiska kam-
markörs sceniska version av Johannespassionen. Många 
körer från Uppsala med omnejd var med och sjöng i kon-
serter och gudstjänster. 

Uppsala sjöd av kyrkomusik

Under tre års tid skriver komposi-
tören Sven-David Sandström sam-
manlagt 72 nya körstycken som 
framförs i gudstjänsterna i Stor-
kyrkan i Stockholm och i Hässelby 
församling.

– Jag är djupt tillfreds med det 
här, säger han om projektet.

– Jag är uppväxt i en sträng frikyrklig miljö 
där musiken hade en påtaglig mening. 
Musik är allvar, det finns en andlig kraft i 
den. Den tanken har jag fortfarande, och 
därför vill jag gå in mer och mer i den 
kyrkliga miljön, en miljö som jag lämnade 
en gång, berättade SvenDavid Sandström 
för den månghövdade publiken i Uppsala 
konsert & kongress. 

Därför var han genast med på noterna 
när Mona Ehntorp, organist i Hässelby 
församling, och Gustaf Sjökvist, dom
kyrkoorganist i Storkyrkan, ville göra ett 
projekt tillsammans med honom där han 
skulle skriva ny gudstjänstmusik för hela 
kyrkoåret. Sedan påsk 2008 har de två orga
nisterna varje månad fått varsitt nyskrivet 
körstycke att framföra i gudstjänsten. Det 

sista kommer kring 
påsk nästa år. 

De flesta texterna 
är bibeltexter, men en 
del böner skrivna av 
exempelvis Caroline 
Krook, har också 
använts. Vid varje 
uruppförande är kom
positören på plats. 

– Jag känner att 
jag får så mycket tillbaka från människorna 
i kyrkorna där jag är, säger han.

Svårt att skriva lätt
SvenDavid Sandström är känd för att 
skriva komplicerad musik. 

– Jag tycker att det är så fascinerande att 
göra saker som bara några få kan göra. Det 
här projektet är oerhört svårt, för det blir 
nästan alltid för svårt ändå för körsångarna, 
trots att jag försöker göra det lätt och har 
skrivit mycket trestämmigt. 

Mona Ehntorp gör styckena tillsam
mans med Hässelby motettkör, en kör med 
40 helt vanliga körsångare.

– Ibland är jag tämligen skräckslagen. 

Enkelhet svårast för Sandström
Jag får handskrivna noter och har två 
repetitioner på mig – det känns lite 
svettigt, men det är roligt!

Mona Ehntorp manar sina körledar
kolleger att inte genast avfärda de nya 
körstyckena med att det är för svårt. 

– Tänk inte att det inte går. Det går! 
Jag vet att det finns många pärlor som 
ni allihop kan ta till er. 

Och så får de församlade pröva 
några stycken och tänka att, ja, den där 

kanske skulle fungera i min kör.
 

Privata donationer
Finansieringen av projektet var ett problem. 
Gustaf Sjökvist och Mona Ehntorp drog 
sig dock inte för att be enskilda förmögna 
personer om hjälp. Och fick in 1,5 miljoner 
kronor från privata donatorer. 

– De har inte önskat någonting, och 
flera av dem har bevistat en rad uruppfö
randen, berättar Gustav Sjökvist. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Fotnot. En del av körstyckena finns redan utgivna 
på Gehrmans, som åtagit sig att efterhand ge ut 
allihop.

Kyrkomusiksymposium 2010

Svenska kyrkans nationella ungdomskör uruppförde kör-
stycken av Truls Nilsson och Anton Leanderson-Andréas i en 
konsert i Uppsala domkyrka under kyrkomusiksymposiet. 
Därefter utnyttjade de rummet, i det här fallet främst golvet, 
när de iscensatte Gunnar Erikssons och Elisabet Hermodssons 
Vakna först i sommartid.

Barn från hela Uppland, det vill säga barnkörer i Norrtälje, Örbyhus, Knutby, 
Sävja, Skuttunge och Bälinge, gav på lördagen lunchkonsert på Vaksala torg just 
utanför Uppsala konsert & kongress, huvudlokalen för kyrkomusiksymposiet. 
Sångerna de sjöng kom från bland annat Sydafrika, Kuba och Sverige.



Körrörelsen i Sverige har ett svensk-
hetsproblem. Det menar etnologi-
professorn Owe Ronström, som inte 
drog sig för att ta upp problemen 
när han under kyrkomusiksym-
posiet föreläste om körsångens 
svenska historia.

– Körsång i Sverige är en väldigt svensk 
företeelse. Den kan bli inte bara ett klass
märke – det är den redan – utan även en 
etnisk markör, hävdar Owe Ronström. 

Körsångarna tillhör till mycket stor del 
typisk svensk medelklass och körsången 
riskerar att bli ett minne av sig själv.

– Ett emblem för svenskhet innan livet 
blev så krångligt med mångfald, miljöpro
blem, globalisering etcetera.  

Del av det moderna  projektet
Den svenska körrörelsen föddes för 200 
år sedan. Den var en gestaltning av den 
växande borgerlighetens program för sam
hället, förklarar Owe Ronström, och den 

anammades snabbt av många.
– Alla folkrörelser i Sverige hade kör

sången som symbol för bildning och dis
ciplinerad enighet. Körsjungandet blev en 
viktig del i det moderna svenska projektet.

Körsången har också följts av en missio
nerande retorik, menar professor Ronström, 
med ord som glädje, bildning, gemenskap 
bortom sociala skrankor och så vidare. Men 
körrörelsen har alltid satsat på en medel
klassens estetik, inte den råa massan, men 
heller inte de rikaste skikten i samhället. 

Körsång tycks visserligen vara mer 
populärt än någonsin, men Owe Ronström 
ifrågasätter om det nya intresset gäller det 
som den svenska körrörelsen står för, det 
vill säga körklangen, den disciplinerade 
enigheten. I de nya körformerna, det nya 
formatet, som Owe Ronström kallar det, 
är det individen som står i centrum med 
ord som hälsa och välbefinnande. Allt fler 
yngre odlar körsången som projekt medan 
de fasta körsångarna åldras och körorgani
sationerna tappar medlemmar. 

”Körsången riskerar att bli 
ett minne av sig själv”

Behövs körerna i dag?
Kanske var körsången ett uttryck för den 
tid då disciplinering krävdes i samhällsbyg
get, funderar Owe Ronström, och nu kan
ske inte körerna behövs. 

– Men det finns en estetisk klang i 
körsången som kan överleva dess format. 
Kören har varit medskapare av det vi kall
lar Sverige, och är det fortfarande, men 
på vilket sätt? Körrörelsen har mycket att 
fundera över.

Text och foto: Marita Sköldberg

Tack
till alla er som medverkade till att 
Körstämman 2010 blev så lyckad!

www.sångbåten.se

Missa inte nästa års 
största sånghändelse:

Sångbåten 2011
Ett helt skepp fyllt av sångare och 

körmedlemmar på alla kunskapsnivåer 
kryssar mot Tallinn för att sjunga, 

uppträda och utveckla sig.

Anmäl ditt intresse senast den 15 dec.
www.sångbåten.se

samt Sångpedagogförbundet
Stockholms stifts 
Kyrkosångsförbund

Kryssningen, som äger rum den 13-15 maj 2011, är ett samarbete mellan:
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Allhelgonahelgen är tid för 
Requiem. Historien bakom Wolf-
gang Amadeus Mozarts dödsmässa 
är dramatisk: Han skrev den bok-
stavligt talat på dödsbädden. 

Tillkomsten av Mozarts Requiem är 
legendomspunnen. I juli 1791 sände greven 
von Walsegg sin förvaltare von Leitgeb till 
Mozart för att fråga om han ville skriva en 
dödsmässa, som greven tänkte uppföra som 
sin egen komposition till åminnelse av sin 
samma år avlidna hustru Anna. Uppdrags
givaren uppträdde anonym, och eftersom 
Mozarts ekonomiska situation var mycket 
svår antog han anbudet. 

På grund av premiären på Titus och 
uruppförandet av Trollflöjten nödgades 
Mozart avbryta sitt påbörjade arbete med 
Requiem. Först i oktober samma år bör
jade han på allvar att komponera mässan. 
”Min begravningssång får jag inte lämna 
ofullbordad”, sade han själv. Mozart var då 
mycket försvagad och arbetade allt lång
sammare. Från den 20 november kunde 
han inte lämna sin bädd och då var endast 
Introitus orkestrerad.

Överansträngd och åderlåten
Flera källor påstår att Mozart föreföll 
övertygad om att Salieri och hans grupp 
hade förgiftat honom och att han skrev ett 
requiem till sin egen död. Enligt senare 
forskning antar man emellertid att han led 
av flera kroniska sjukdomar som förvärra
des av ständig överansträngning. Upprepad 
åderlåtning ledde till hjärnblödningar, och 
natten mellan den 4 och 5 december dog 
Mozart i lunginflammation.

Den 4 december klockan 14, elva tim
mar före sin död, prövade han på sin 
dödsbädd de färdiga delarna av Requiem 
tillsammans med några vänner och sjöng 
då själv altstämman.

Mozarts hustru Constanze var nu ange
lägen att till greve von Walsegg överlämna 
det fullständiga partituret för att få resten 
av honoraret. Hon vände sig slutligen till 
Xaver Süssmayer, som samarbetat mycket 
med Mozart och var elev till honom, och 
bad att han skulle färdigställa partituret, 
trots att hon hade låga tankar om hans 
begåvning. 

Han åtog sig den krävande uppgiften 
att fullborda verket och den allmänna 

meningen är att han lyckats väl. Förmodli
gen förelåg Requiem komplett i mars 1792. 

Requiem des Grafen Walsegg uruppför
des så den 14 december 1793 vid en min
nesgudstjänst för grevens avlidna hustru.

I ett bekant svarsbrev av den 8 februari 
år 1800 till musikförlaget Breitkopf har 
Süssmayer skrivit: ”Mozart har ofta talat 
med mig om gången och grunden till hans 
instrumentering och om utarbetandet av 
detta hans verk.”

Kyriet Mozarts sista sats
Requiem inleds med en långsam, tung 
körsats, ”Requiem aeternam”. Från början 
hör vi stråkstämmornas tunga suckmotiv 
och blåsarnas mörka klanger. Före körens 
insats rivs den återhållna orkesterklangen 
upp med häftiga attacker. Denna sats lik
som den efterföljande Kyrie eleison hann 
Mozart själv fullborda. Kyriet är därmed 
den sista sats som Mozart komponerat 
komplett med orkestrering, en snabb dub
belfuga i barockstil med två temata som 
Mozart har lånat.

I sekvensen ”Dies irae”, som innehåller 
sex delar, har Mozart skrivit ut sångstäm
morna och generalbasstämman samt skis
serat instrumentationen.

Första satsen ”Dies irae, dies illa” är 
våldsamt dramatisk. Violinernas snabba, 
energiska figurer och den slagkraftiga kör
satsen ger oss en påträngande vision av den 
yttersta dagens stämning.

”Tuba mirum” inleds med ett pompöst 
basunsolo, som illustrerar texten ”Doms
basuner mäktigt skalla”. Solobasun var ett 
typiskt stilmedel i Salzburg.

”Rex tremendae majestatis” är en ska
kande kontrast mellan den fruktade doma
ren och den lilla människan. Vi hör det 
väldiga ropet efter Domaren. Större delen 
av denna sats är kraftfull och magistral 
med spetsiga figurer i violin och basstäm
morna. Slutet är en stilla bön, karakterise
rad av mild, innerlig musik.

De sista noterna
”Recordare Jesu pie”, en av Mozarts 
yppersta solokvartetter, är en ödmjuk bön 
från den ångerfulla människan om nåd och 
frälsning. I dessa fyra satser möter vi ett 
skrivsätt som är typiskt för Mozart.

”Confutatis maledictis” inleds med en 
dramatisk manskör. En genomskinlig dam

körsats lyser därefter upp musiken.
”Lacrymosa”, requiets mest bekanta 

musik, avslutar denna sekvens. Efter åtta 
takter upphör Mozarts handskrift och detta 
är troligen de sista noterna han skrev.

I ”Domine Jesu Christe” och ”Hostias et 
preces tibi” har Mozart själv komponerat 
körsatsen och basstämman. I ”Domine 
Jesu” är stämföringen mera självständig än 
i ”Hostias”, som är övervägande ackordisk. 
Båda avslutas med en kromatisk fuga, 
”Quam olim Abrahae”, i barockstil. 

”Benedictus”, ”Sanctus” och ”Agnus 
Dei” har Süssmayers handstil, men det är 
svårt att tro att han inte skulle ha haft några 
anvisningar alls från Mozart, till exempel 
i den underbart vackra solokvartetten 
”Benedictus”. Detsamma gäller ”Osanna”. 
Kanske har Mozart skisserat början av sat
serna och Süssmayer fortsatt.

I ”Lux aeterna, luceat eis” och ”Cum 
sanctis tuis” har Süssmayer använt Mozarts 
musik till det inledande ”Requiem” och 
”Kyrie” och därmed skapat en formell slut
enhet i verket.

Upprepa första fugan
I ett brev av den 27 mars 1799 skriver Con
stanze: ”När han förutsåg sin död, talade 
han med Süssmayer och bad honom att, 
om han verkligen skulle dö utan att avsluta 
det (verket), i det sista stycket upprepa den 
första fugan, såsom för övrigt var brukligt.”

Trots de svåra omständigheterna kring 
detta Requiem är det ett stort mästerverk.

Ingemar Månsson

Fotnot. Uppgifterna i denna text är delvis 
hämtade från olika internationella källor.

Mozarts mytomspunna 
mässa

Doris Stocks porträtteckning från våren 
1789 är troligen det sista porträttet av Wolf-
gang Amadeus Mozart.



13KörJournalen 5/10

Det ljusnade sakta när vi från 
Överluleå Kyrkokör Boden på 
morgonen den 24 september 
steg ombord på bussen som 

skulle ta oss till Vasa och kyrkomusikfesten 
där. Det skulle bli cirka 900 deltagare från 
Finland, Sverige, Norge, Danmark och 
Färöarna. 

Det var inte så lätt att lära sig sångerna i 
häftet Symfonisk Psalm som skulle sjungas. 
Bra hjälp med inlärningen fick vi av körmed
lemmen Knut Svartz (kunnig i finska), som 
gick igenom finska uttalsregler med mera. 

Via Haparanda, Torneå, Uleåborg kom vi 
till slut fram till ett regnigt Vasa. Det ihål
lande regnet fortsatte ända tills söndagen, 
men vad gör det när man får mötas tillsam
mans i aktiviteter inomhus.

Efter inkvartering och middag blev det 
busstransport till Ylistaro kyrka drygt fem 
mil sydöst från Vasa. I den mäktiga kyrkan 
färdigbyggd 1852 med plats för 2500 per
soner väntade Vasa Stadsorkester med sin 
dirigent AnnaMaria Helsing. 

AnnaMaria kom att få en till synes 
hopplös uppgift att hinna öva igenom detta 
omfattande verk med orkestern och en 
efterhand inströmmande kör med 900 per
soner mindre än en timme före konsertens 
början. Hon klarade uppgiften med glans. 
Även om inte alla sånger övades igenom i 
sin helhet blev ändå allt så bra till slut. 

Den underbart fint klingande symfonior
kestern och en himmelskt mäktig kör med 
en fullsatt kyrka blev något av det finaste 
och mäktigaste jag någonsin hört och upp
levt. Man får tacka Gud för sånt. 

Lördagens förmiddagsprogram innehöll 
verkstäder, vi deltog i flera.

Leif Nahnfeldt, Sverige, höll i en tretim
mars workshop om sånger från Iona.

Leif lärde ut sånger och berättade his
torien bakom musikens tillkomst. ”Skottar 
sjunger aldrig i stämmor (fyrstämmigt) och 
aldrig före klockan 8 på kvällen!” Iona är 
en liten ö utanför Skottland, på behörigt 
avstånd från Irland. Allt var en lisa för sjä
len och gav mersmak. Nästa körresa: Iona?

Kaarle Mannila och Jan Hellberg, Fin
land, ledde ”Andlig musik i hela världen”. 
En totalupplevelse för kropp och själ med 
sång och rörelser till rytmer från Cuba, 
Tahiti, Afrika och Amerika. Ledarna inspi
rerade och uppmuntrade till sång utan 
noter och att använda både händer och föt
ter för att hålla takten. 

120 entusiastiska sångare fick tips om 
röstteknik av Susanne Westerlund, Fin
land. Andningsteknik och kroppshållning 
övades, liksom röstens olika klanger och 
att tänka och känna texten för att kunna 
förmedla sångens budskap.

Ett 15tal körledare deltog i dirigent
seminarium med AnnaMaria Helsing 

och en stråkkvartett. Körstycket Uberört 
af byens travlhed från Symfonisk psalm 
användes. 

Efter lunchen var det fritt att gå på stan 
och lyssna på olika körers uppträdanden, 
bland annat i det stora köpcentret och i 
stadens kyrkor. 

På lördagskvällen var det så dags för den 
stora festkonserten i stora salen på Vasa 
yrkesinstitut. Bland annat framfördes Jack 
Mattssons folkliga svit Vi vandrande själar. 
Sviten har 8 satser och sjöngs på svenska 
med en utmärkt god textning. Den stora 
kören med flera hundra korister sjöng med 
fyllig och vacker klang. 

Efteråt blev det mingel och så små
ningom festbuffé. Senare kunde man gå 
tillbaka till konsertsalen och lyssna på folk
musik med mera. 

På söndagmorgonen lämnade vi i Över
luleå Kyrkokör Vasa för hemfärd. Tiden 
räckte tyvärr inte att vara med i söndagens 
Festhögmässa i Lappfjärds kyrka. Det hade 
blivit ytterligare 20 mil i bussen. 

Nu sken solen från en klarblå him
mel. Klockan 11 firade vi i bussen en egen 
gudstjänst med sång, textläsning, bön och 
predikan, det blev en fin stund.

Text och foto: Carl Anders Markström
Körledare för Överluleå Kyrkokör i Boden  

Psalm på många språk i nordisk 
kyrkosångsfest

Ylistaro kyrka. Vi vandrande själar framförs under festkonserten. 
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Hallå där
Sara Michelin, 
förbundsdiri
gent i Linköp
ings stifts 
kyrkosångs
förbund som 
den 30 okto
ber gör Jan 
Sandströms 
Rekviem med 
en stiftskör.

Hur många är med i stiftskören som gör 
Rekviem?
– Det är runt 130 sångare från hela stiftet. 
De kommer från elva körer. Det är inga hela 
körer, utan några med större uppslutning, 
några som kommer bara några få och så ett 
tiotal personer som har anmält sig en och 
en. Vi annonserade i de stora tidningarna i 
Linköping och Norrköping, det kändes som 
en viktig grej att få erbjuda detta till fler än 
de vanliga. 

Hur mycket har ni repeterat?
 – Vi har tre gemensamma repetitioner inför. 
Jag och MarieLouise Beckman, den andra 
förbundsdirigenten, gör det tillsammans. Vi 
är de bästa parhästar man kan tänka sig.

När och var kan man få höra rekviet?
– Stiftskören gör en konsert i Linköpings 
domkyrka den 30 oktober klockan 18, 
tillsammans med elvamannaorkester och 
två solister. Sedan gör vi det med bara min 
kör, S:t Olai motettkör, i Norrköping den 7 
november. Det kommer inte att kosta något 
att gå in. 

Berätta lite om verket.
– Det beställdes av Stockholms stifts kyr
kosångsförbund 2007, och det har inte 
gjorts många gånger. Det är åtta satser. 
Hela verket är på svenska, ungefär hälften 
av texterna är från den gamla mässan och 
hälften är nyskrivna av Christine Falkenland. 
Det är lätt att ta till sig. Det är mycket vackra 
klanger och inte så rytmiskt. På några stäl
len är det inte alls svårt att sjunga, men 
ibland blir det lite knepigt.

Vem är Jan Sandström?
 – Han är kompositionsprofessor på musik
högskolan i Piteå. Han har skrivit mycket 
musik, mest känd är kanske hans motor
cykelkonsert. Men han har också skrivit 
mycket för kör, bland annat ett Sanctus och 
en sättning på Det är en ros utsprungen. 

Händer det något mer under konserten  
i domkyrkan?
– Rekviet tar en halvtimme. Vi ska också 
sjunga allhelgonatidens psalmer och för
samlingen ska få sjunga med. 

Marita Sköldberg

Fotnot: Jan Sandströms Rekviem framförs även i 
S:t Matteus kyrka i Stockholm och Breviks kyrka 
på Lidingö den 7 november. Dessa konserter är 
inte gratis.

Inspiration i norr
Drygt 60 sångare samlades på Framnäs 
folkhögskola när Luleå stifts norra kyrko
sångsförbund bjöd in till inspirationsdag en 
septemberlördag. Dagen leddes av Staffan 
Sandlund, Piteå. Sångarglädje och sångar
lust blandades med tekniktips och andra 
förbättringsåtgärder.

– Vi har en större köraktivitet varje höst, 
berättar Siv Larsson, ordförande i LUNK. 
Vi varvar mellan kyrkosångshögtid och 
inspirationsdagar. På inspirationsdagarna 
träffas körsångarna och sjunger tillsam
mans, bara för att ”för nöjes skull” prova på 
lite olika repertoar. 

Förutom att sjunga tillsammans fick del
tagarna inblick i hur man kan öva körsång 
via internet, när Jonas Nyström och Anette 
Tholén presenterade verktyget Scorx. Del
tagarna fick också möjlighet till tal och 
röstvård, i form av individuella sånglektio

ner med fyra sångpedagogstuderande från 
Musikhögskolan. 

En annan aktivitet var körledarträf
fen som leddes av Mikael Jacobsson. Han 
berättade om och demonstrerade hur man 
kan jobba med att starta upp nybörjarkörer 
och körskola.

Foto: Siv Larsson

För tredje året i rad arrangerade Säveda
lens församling i september en gospelhelg. 
Under Pernilla Sandahls ledning övade ett 
20tal personer från Göteborgsområdet in 
gamla och nya gospellåtar som sedan fram
fördes i en avslutningskonsert. 

Staffan Sandlund inspirerade körsångare på 
Framnäs folkhögskola.

Gospelhelgerna är körprojekt där vem 
som helst får anmäla sig. De fungerar 
kontaktskapande med körsångare som inte 
sjungit på ett tag eller är nybörjare och som 
sedan vill börja sjunga i en ordinarie kör.

Foto: Ingmarie Doshé

Gospel i Sävedalen

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Rättviks Kyrkokör har länge önskat göra 
en körresa till Rom. När Rättviksbördige 
ambassadören Ulla Gudmundson fick 
tjänsten som Sveriges ambassadör vid Den 
heliga stolen började det hela konkretiseras 
och i mitten av juni i år gav vi oss i väg.

Lördagen i Rom ägnade vi bland annat 
åt besök och repetition hos Birgittasyst
rarna och på söndagsförmiddagen sjöng vi 
i högmässan i den svenska församlingen i 
Rom. Efter kyrkkaffet var det dags för buss

Den sjätte nordiskbaltiska körfestivalen 
ägde rum i Reykjavik den 1721 augusti. 
Från Gotland reste en kör på 26 sångare 
tillsammans med Åsa Nilsson som körle
dare. Under vintern och våren hade hon 
entusiasmerat oss till stordåd som vi inte 
trodde var möjliga från början. 

Kören bestod av sångare från nio olika 
gotländska körer som sammanstrålat till 
Gotlands Förbundskör. Vi tränade in ett 

program bestående av visor av bland annat 
vår gotländske skald Gustaf Larsson, som 
flera gånger varit på Island och också blivit 
översatt till isländska. Väl hemma igen upp
täckte vi att vi sjungit ”Gardru gar i marki” 
på den isländska TV:n! 

Arrangemanget hölls mestadels i Lau
gardalshöll, där vi övade tillsammans med 
de andra drygt 1800 körsångarna från 65 
körer, ditresta från alla de baltiska och 

resa till Vatikanen.
Mässan i Peterskyrkan började med 

Canto d`ingresso. Vi sjöng Cantate 
Domino. Skulle sången bära i detta enorma 
rum – vi hade inte kunnat repetera något 
på plats? Jo, det gjorde den minsann!

Otto Olssonhymnen klingade ut bra. Så 
även sångerna på svenska: I himmelen på 
Orsamelodin och Rättviksvisan Gå varsamt 
min kristen. 

Vi känner till katolska kyrkans inställ

En del av Gotlands Förbundskör 
i Blå Lagunen. 

nordiska länderna samt Grönland och 
Färöarna. Avslutningskonserten den 21 
augusti spelades in och vi fick en CD med 
oss hem. 

Vår förbundskör uppträdde vid två 
konserter samt deltog i en workshop där vi 
sjöng tillsammans med orkester. Orkester
styckena var på danska, norska och isländ
ska men vi har också sjungit på finska, 
lettiska, litauiska, estniska och svenska. Det 
gäller att vara koncentrerad och ha tungan 
rätt i mun.

En utflyktsdag hann vi med också. Tors
dagen ägnades åt Golden Circle tour, där 
vi besökte Thingvellir, Geysir och Gullfoss. 
Kvällen avslutades i det turkosblå vattnet 
vid Blå Lagunen. Spontana sånggrupper 
bildades på olika ställen i lagunen. Vi sjöng 
naturligtvis ”Här är gudagott att vara”.

Uppfyllda av sångglädje och många 
erfarenheter rikare reste vi hemåt över 
Island där vi från luften såg vulkanberg och 
Vatnajökull. En underbar resa och fantas
tiska möten med körsångare från alla del
tagande länder sammanfattar vårt äventyr 
på Island.

Text och foto: Anneli Utas
Gotlands Förbundskör 2010

Gotlänningar deltog i körfestival på Island

Rättviks Kyrkokör sjöng i Peterskyrkan

Efter förslag från ambassadören Ulla Gudmundson framträdde Rättviks kyrkokör i 
Rättviksdräkt (körens ordinarie högtidsdräkt) under mässan i Peterskyrkan

ning till oss protestanter och nattvards
firandet. Vi fick sjunga desto mer under 
kommunionen och avstå deltagandet.

Det kändes som om den svenska folk
musiken gick hem bäst. Organisten blev 
inspirerad och gjorde en improvisation 
över vårt postludium Rättviksvisan. 

Efter mässan tog till vår förvåning de 
två tidigare så strikta försångarna upp en 
spontan applåd till kören. 

Måndagsförmiddagen ägnade vi åt 
inspelning på Vatikanradion. De flesta av 
världens länder finns representerade hos 
Vatikanradion med en egen avdelning. 
Radio Scandinavio heter vår avdelning där 
Sverige verkar vara mest aktivt. 

I Vatikanradions kapell sjöng vi in sju 
av våra bästa svenska folktonskoraler och 
folkvisor till ett program som skulle sändas 
över den världsvida Vatikanradion under 
midsommarhelgen och repriseras flera 
gånger under sommaren. Vi hoppas att 
Vatikanradions lyssnare har haft glädje av 
våra svenska körsånger.

  Roland Östblom,  
körledare för Rättviks Kyrkokör

Foto: Hasse Eriksson
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Den profana delen av 100årsjubileet är 
redan avklarat i och med två fullsatta kon
serter på ett museum i Torshälla. Nu siktar 
Torshälla kyrko och hembygdskör in sig på 
den kyrkliga delen med jubileumskonsert i 
Torshälla kyrka och efterföljande fest sön

dagen den 14 november. 
På repertoaren står Cantique de Jean 

Racine av G Fauré, Cantate Domino av M 
E Bossi, Jesus bleibet meine Freude av J S 
Bach och Befall din väg åt Herren av J H 
Roman, ackompanjerat av Stråkkvartetten 

4Tuna och Maria Paulsson på orgel.
En mindre fotoutställning finns redan 

och lagom till jubileet kommer också en 
jubileumsskrift att vara klar. 

När Svenska kyrkan funderade över en 
lämplig gåva till en 100årsfirande kyrka i 
Tanzania kom snabbt tanken om att bygga 
på relationer. Varför inte sända en svensk 
kör som hälsning? Frågan gick till Västerås 
stift som tackade ja. Sexton kyrkomusiker 
och körsångare från stiftet bildade ”the 
Bishop´s singers” och kombinerade ett 
Tanzaniabesök med fortbildning.

– Vi fick ett fantastiskt gensvar vid våra 
framträdanden, säger musikkonsulenten 
och körledaren Lars Tillenius.

Sista lördagen i september samlades 17 
sångsugna killar i åldrarna 712 år i Havs
badskyrkan i Piteå. Killarna var hemma
hörande i Luleå, Umeå och Piteå. En del av 
dem körsångare, andra inte.

Under inspirerande ledning av Peter 
Tikkanen fick de lära sig sånger om Affe 
Giraff, Superhjältar, hösten med mera. 
Dagen avslutades med en minikonsert för 
föräldrar och andra vuxna och sedan lek i 
äventyrsbadet.

Det var helt klart en dag som gav mers
mak åt alla inblandade och vi hoppas på en 
uppföljning nästa år! Arrangörer var Luleå 

En annorlunda och bredare musikerfort
bildning blev alltså möjlig tack vare erbju
dandet att sända en stiftskör till Tanzania. 
Det blev en fortbildning som innehöll det 
mesta från pass om hur man jobbar med en 
kör till studiebesök, överläggningar, kultur
möten, körframträdanden och gudstjänster.

– För oss som körmänniskor gav den ett 
bredare perspektiv, menar Lars Tillenius. 
Den var både andlig, social och musikalisk. 
Det var också fantastiskt att se vilken nytta 
de pengar vi samlar in till Svenska kyrkans 

Västerås stift sände kör som present  
till Tanzania

internationella arbete gör. Det blir bra 
resultat!

Rent musikaliskt mötte kören en afri
kansk musik och körtradition.

– Det handlar inte längre så mycket om 
att ”ta hem” musik, säger Lars. Det finns 
redan gott om musik från den afrikanska 
kontinenten i Sverige. Men det blev ett 
utbyte. Vi kan vara en förebild i ”rensång”, 
de i känsla. Intressant är också att vi som 
har tillgång till så mycket teknik gärna 
sjunger a capella medan deras körer om 
möjligt använder förinspelat komp.

– Det är fantastiskt att uppleva 
fräschören när de sjunger akustiskt. Det är 
en sån feeling och känsla. Vi är nog mer 
finlirare. Något som många tanzaniska sån
gare uppskattade.

Tanken är nu att detta ska fortplanta sig 
i Västerås stift på olika sätt.

– Alla deltagare kommer att presentera 
resan och Tanzania i sina hemförsamlingar. 
Tanken är också att vi ska försöka göra en 
gemensam konsert i varje deltagares för
samling under det kommande året.

Pelle Söderbäck, pressekreterare Västerås stift
Foto: Eva Glemme

Bossi och Bach när Torshällakör fyller 100

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com

WESSMANS
MuSikförlAg

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com

Sångdag för killar

stifts Norra Kyrkosångsförbund, Luleå stift 
och Sensus. Lena Stenlund

Foto: Charlotta Karlsson



17KörJournalen 5/10

I svängen

 signerat Hans AxelssonGissa Kjs hemliga gäst 

Vår gåtfulla gäst föddes som tionde och yngsta 
syskon i en adlig och inflytelserik familj och 

bodde i samma land i hela sitt liv, på tre ställen 
ett fåtal mil från varandra i vad romarna kallade 
Palatium. Vår profils verk Dygdernas orden var en 
tonsatt moralitet och Symphonia armonie celestium 
revelationum en sångsamling. Den senare består 
av hymner, sekvenser, responsorier och antifoner. 
Melodiken är karakteriserad av ett förhållandevis 
litet antal formler eller melodiska mönster och är 
inte påverkad av gregorianik. Den noterades i fyrlin
jig notskrift. 

Den hemliga gästen var en synnerligen allmän
bildad och stridbar person som förutom nedteck
ningen av visioner också publicerade sig inom 
ämnen som naturvetenskap, medicin och politik. 
Tilltalsnamnet betyder strid och skydd. 

Skicka in ditt svar till Körjournalen, Spakbacken 63, 
741 94 Knivsta eller kj@sjungikyrkan.nu senast 10 
november, så har du chansen att vinna en cdskiva.

Hemliga gästen Kj nr 4 2010

” Nej, som sagt, inga hänsyn! Ty vad kan väl ordet 
hänsyn i detta sammanhang betyda annat än ett bort
seende från det väsentliga, kritikens föremål och ända
mål, alltså ett brott mot ärligheten eller sakligheten.”

Vår ovan citerade profil var född i vad som kallas norra 
delen av landet i ett intellektuellt hem, där mamman var 
amatörpianist och spelade fyrhändigt med sin först
födde, alltså vår gåtfulle gäst. Efter avslutade studier 
söderut var han musiklärare såväl i hemlandet som i 
Dresden. De första kompositionerna var för piano, men 
snart kom han att komponera såväl sånger som kör
stycken. Under sitt drygt 75 år långa liv skrev han fem 
symfonier och sex musikdramer. De numera mest spe
lade verken är pianostycken inspirerade av en plats nära mitten av hans land. Där kom 
han att bosätta sig vid 63 års ålder. Hedniska gudar dyrkades där förr. ”t” var hans 
första signatur som musikkritiker. Hans skrifter avslöjar honom som en driven skribent, 
och han blev till och med föremål för akademisk stilanalys. 

Svar: Wilhelm PetersonBerger (1867–1942)

PB (hans senare och mer kända signatur som kritiker) var född i Ullånger i Ångerman
land. Han var lärare vid Dresdener Musikschule 1892–94. 1896–1930 var han musik
recensent i Dagens Nyheter och blev såväl fruktad som hatad. 1896, 1900 och 1914 
utkom de tre häftena Frösöblomster. På den plats där Frösö kyrka nu står har man fun
nit lämningar efter en hednisk offerplats. PB ansåg att han, liksom till exempel Wagner, 
hade två kreativa väsen – författare och tonsättare. Citatet ovan är hämtat ur Om musik, 
utgiven 1943, av T. Fredbärj.
Fil dr. Ruben Gson Bergs stilanalys ingick i en festskrift utgiven till PB:s 70årsdag.

Vinnaren bland många rätta svar, Anita Jarl, Vårgårda, får en cdskiva på posten.  
Grattis!

I september höll Kristna Dansgemenska
pen i Sverige (KDGS) sitt årliga riksmöte. 
Denna gång i Göteborg, i Johannebergs 
församling, Svenska kyrkan. De cirka 40 
deltagarna kom från olika samfund och 
kyrkor, från Hudiksvall i norr till Malmö i 
söder. Dessutom kom gäster från Norge. 

Temat var folkdans. Herti Dixon 
undervisade i israelisk folkdans. På hen
nes seminarium fick man lära sig ett par 
traditionella danser i ring från judisk tradi

tion. Herti pekade sedan på hur de olika 
ursprungsbefolkningarna i världen lever 
i sina traditioner. Hon berättade om hur 
hon mött maorier, indianer, romer, judar, 
samer med flera och gjorde kopplingen till 
hur viktigt det är för oss alla att lära känna 
våra rötter. Det är där vi får tillgång till vårt 
språk och våra känslor och kan fördjupa 
kommunikationen med Gud. 

Emanuel Sahlin ledde ett seminarium 
i salsa där han bland annat lärde ut grun
derna i mambo. Senare berättade han om 
hur han fått använda salsan i sin församling 
i fest och gemenskap.

Själv valde jag 
svensk folkdans. 
Karin Svalfors tog 
oss med i långdans 
med turer, schottis, 
änkegalopp, engelska 
med mera. I detta 
integrerade hon såväl 
spegelövningar från 
modern dans som 
modern folkmusik. 
Det blev både svet
tigt och vilsamt på 
samma gång, inte 

minst genom vilan i den instrumentala 
musiken. Väldigt ofta när vi dansar i kyr
korna är det till psalmer och sånger med 
text. Det var gott att få en paus från orden 
och få vara helt i rörelsen, stegen, dansen.

När det var dags att pusta ut fick vi delta 
i ett panelsamtal om dansens betydelse. 
Kan man dansa all slags dans i gudstjänsten 
för att ära Gud? Är det annorlunda med 
gemenskapsdans, pardans? Måste dansen i 
gudstjänsten alltid vara gestaltande? 

Lördagskvällen avslutades med att de 
som hade krafter kvar vandrade nedför 
berget till Korsvägen och dansade utanför 
Universeum, granne till Världskulturmuséet. 
Det kunde knappast varit en bättre plats än 
denna som, bildligt talat, förenar korset med 
all världens kulturer och hela universum. 

På söndagen avslutades riksmöteshelgen 
med högmässa tillsammans med försam
lingen i Johannebergskyrkan. De olika 
folkdanserna ringlade sig fram i kyrkan och 
församlingen fick stämma in i ”Än en gång 
skall höras… röster som fröjdas och röster 
som jublar…” Det är en dans jag tar med 
mig och vill dela med fler. 

Kristina Rage
Foto: Elisabet Josefsson

Svensk långdans vid Korsvägen 
utanför Universeum.

Folkdans tema  
på riksmöte
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund? 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

Förbundet kyrkomusik  
i Uppsala stift
13–14 nov Händels Messias för unga röster i 
Uppsala under ledning av Margareta Raab
8–9 jan 2011 Koristkurs på Undersviks stifts
gård med Barbro Björklund och Karin Ingebäck 
Anmälan och Info: Mia OldebergHuusko, 
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts  
kyrkosångsförbund
30 okt kl 18 OBS ändrat datum! Stiftskören 
framför Rekviem av Jan Sandström i Lin
köpings domkyrka. 
16 nov Ombudsmöte i biskopsgården
21 nov Per Notini och Slim’s Gospel Train,  
S:t Lars kyrka, Linköping
Info: Karin WallKällming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ 
linkopingsstift

Skara stifts kyrkosångs-
förbund
13 nov Stiftskören i Vara konserthus med 
 Anders Nybergs Kvintessens
29 jan Våga Sjungadag i Skara domkyrka
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com 
Hemsida: skara.sjungikyrkan.nu

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

Strängnäs stifts  
kyrkosångsförbund
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
Info: Heléne Thunberg,  
thunbergslund@hotmail.com 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vasteras

Växjö stifts  
kyrkosångsförbund
13 nov Övningsdag i Växjö med tonbildning för 
ungdomskörer, Birgitta Rosenquist–Brorson 
leder
10 jan Nyårsmöte med förbundsstämma, Växjö              
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vaxjo

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
14 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka 
5 dec Singalong–Messias, S:t Johannes 
kyrka, Malmö, med anledning av invigningen av 
Citytunneln
13 mars 2011 Anders Nybergs Kvintessens i 
Allhelgonakyrkan, Lund
Info: Karin Werger,  
karin.werger@compaqnet.se 
Hemsida: www.fkl.se.

Hallands kyrkosångs-
förbund
6 mars 2011 Manskördag med Robert Sund, 
Lindbergs kyrka
12–13 feb 2011 Barnkörläger på Helsjöns 
 folkhögskola
12–13 mars Barnkörläger på Gullbrannagården
20–21 juni 2011 Ungdomskörläger på 
 Gullbrannagården
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

Karlstads stifts  
kyrkosångsförbund
Info: Ingrid Kåwe, ingrid.kawe@sensus.se 

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
29 jan 2011 mässan ’’Gud är nära’’ uppförs i 
Sundsvalls Gustav Adolf kyrka av körer, solister 
och musiker
30 jan 2011 mässan ’’Gud är nära’’ uppförs 
i Strömsunds kyrka av körer, solister och 
 musiker
Info: AnnKristin.Farnstrom@ 
svenskakyrkan.se  
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/harnosand

Luleå stifts södra  
kyrkosångsförbund
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,  
ewa.miller@gmail.com 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/luleasodra

Luleå stifts norra  
kyrkosångsförbund
29 jan Övningsdag i Örnäset inför Kvintessens 
i Skellefteå. OBS Begränst antal platser. Anmä
lan okt–nov.
12 feb Kvintessens med Anders Nyberg – Hela 
världens musik – i Skellefteå. OBS Begränst 
antal platser. Anmälan okt–nov.
7–8 maj Barnkördagar i Norrfjärden och 
 Överkalix
Info: ordf. Siv Larsson, siv.larsson@lr.se 
Hemsida: luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
27–29 maj 2011 Körfestival i Visby. Avslutning 
för delprojekten African Madonna, Barn i Guds 
tid och Körstafetten
Info: Anneli Utas, anneliutas@hotmail.com 
Hemsida: www.gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts  
kyrkosångsförbund
Info: evaofolke@hotmail.com

Svenska kyrkans  
Gosskörförening
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

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Ungdomskörfesti-
val 2011 i Falun
Nästa års ungdomskörfestival, 
den sjunde i ordningen, äger rum 
i Falun 13–15 maj. På repertoa
ren står bland annat sånger ur 
den 40årsjubilerande rockope
ran Jesus Christ Superstar av An
drew Lloyd Webber och Tim Rice. 

Mer information om ungdoms
körfestivalen kommer så små
ningom i Körjournalen och på 
www.sjungikyrkan.nu.

Vintermöte i Sigtuna
10-12 januari 2011

För kyrkomusiker, präster, körsångare och andra som vill ägna ett par dagar 
åt samtal och upplevelser kring kyrkans musik och liturgi och gudstjänstarbete

Medverkande
Tomas Boström, fader Daniel Saulnier
Fredrik Brosché, Fredrik Sixten
Karin Ingebäck, Kerstin Linsander
Jörgen Ralphson, Johan Lindström
med flera

Föredrag    Seminarier        Gudstjänster         Sång     Konsert       Samtal
Deltagaravgift
Kursavgift: 500 kr
Helpension i enkelrum: ca 2800 kr
Informations- och anmälningsfolder 
finns på www.sjungikyrkan.nu
Sista anmälningsdag 30 november

Liturgikkurs i 
franskt kloster
Sveriges Kyrkosångsförbund 
inbjuder till kurs i liturgik i be
nediktinerklostret Abbaye Saint 
PierredeSolesmes i Frankrike 
25–30 maj 2011. Ledare för 
dessa dagars fortbildning, retreat 
och fördjupning är kyrkoherde 
Carl Sjögren, Ulricehamn, och 
musikdirektör Berit Larsson,  
Göteborg. Anmälningstiden går ut 
14 januari. Mer information på  
www.sjungikyrkan.nu.

KÖRGRADÄNGER
Stabila • hopfällbara • infällda hjul • räcken

Sparta System AB
Tel 0523-22517      www.spartasystem.se

Tipsa Körjournalen
Har kyrkokören förändrat ditt liv?
Har din kyrkokör ett jättekul projekt på gång?
Har din kyrkokör en fiffig lösning på ett vanligt problem? 

Tipsa Körjournalens redaktör Marita Sköldberg på  
07021 22 166 eller kj@sjungikyrkan.nu. 

Utgivningsplan 2011
Nr Sista bokning Utgivning
1 13 jan 9 feb  
2 3 mars 30 mars
3 11 april 11 maj
4 11 aug 7 sept
5 28 sept 26 okt
6 9 nov 7 dec

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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POSTTIDNING B

I flera år har Förbundet Kyrkomusik 
i Lunds stift fått ställa in planerade 
ungdomskörläger. Men i slutet av 
september i år blev lägret av. För-
hoppningsvis ett trendbrott.

14 körsångare från tre församlingar infann 
sig på den scoutägda Tygegården en kilo
meter från havet mitt emellan Sandham
maren och Kåseberga.

På repertoaren stod ett tiotal sånger, från 
amerikansk gospel till nyskriven svensk 
visa. Flera av sångerna var skrivna av lägrets 
ledarpar, kyrkomusikern Håkan Olsson och 
prästkandidaten Anette J Olsson. 

– Roligast var absolut att sjunga Robert 
Sunds ”Good evening” på engelska, franska, 
tyska, spanska och svenska i femstämmig 
kanon samtidigt som man dansar och hälsar 
på varandra, tycker Anette och Håkan.

Trendbrott i Skåne
Utöver sjungandet innehöll helgen även 

en hel del utomhusaktiviteter. På fredags
kvällen var det korvgrillning och under lör
dagen vandrade hela gänget till Backåkra, 
den gård som Dag Hammarskjöld köpte, i 
strålande höstväder. 

Helgen avslutades med en musikguds
tjänst i Löderups kyrka, då körsången kom
pletterades av solosånger, tvärflöjtsstycke 
och psalmsång.
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Lägerdeltagarna på meditationsplatsen på heden 
utanför Dag Hammarskjölds Backåkra.

Alexander Odell, ungdomskören  
i Källstorps församling
Vad är bäst med att åka på körläger?
– Träffa folk och sjunga, ha kul.
Vad tycker du om gospel?
– Det är spännande, kraftfulla låtar.
Vilken är din favoritsång i läger-
repertoaren?
– Den vi sjöng sist, den är rolig: 
Lord I lift Your name on high.

Christine Persson, ungdomskören i 
Tomelillabygdens församling
Vad är bäst med att åka på körläger?
– Sång och att få vara med kompisar.
Har du sjungit gospel förut?
– Ja, jag var på Stockholms gospelfestival 
nu i somras. Vi har sjungit någon gospel
låt i min kör också.

Vilken är din favoritsång i lägerrepertoa-
ren?
– Den som kom upp spontant är Carry me.

Gabriella Nilsson, ungdomskören i 
Tomelillabygdens församling
Vad är bäst med att åka på körläger?
– Att man får lära sig mer hur man ska 
handskas med sin röst. Att lära känna 
andra människor med samma förmåga som 
man själv har, att sjunga.

Har du sjungit gospel förut?
– Nej, faktiskt inte. Det är mitt första år jag 
går på kören.
Vilken är din favoritsång i lägerrepertoaren?
– Den jag föll för direkt var Som en vind 
fyller seglen, jag tycker att den är jättefin.


