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Ledaren

Den heliga musikens tjänare
Det finns en gammal latinsk titel som
ibland används för präster, Verbi divini
minister, ”det gudomliga ordets tjänare”,
VDM. Körsångare, kyrkomusiker och alla
vi andra som arbetar med kyrkans musik
kan presentera oss som Musicae sacrae
minister, ”den heliga musikens tjänare”,
MSM.
Men vad menas med helig musik? Finns
det musik som är heligare än annan? Svaret
beror på vad man lägger i begreppet helig.
Att ta vara på musik som inte uppstått i kyrkliga sammanhang och använda den i gudstjänsten har förekommit i alla tider. Både
Luther och Bach använde sig av den metoden och många både före och efter dem.
I 1800-talets väckelserörelser fanns det
ett motstånd mot den typen av återanvändning, man tyckte att det var opassande att
andliga texter sjöngs till världsliga melodier. Mot ett sådant synsätt står citatet ”varför skall djävulen ha all god musik?”, som
ofta tillskrivs Frälsningsarméns grundare
William Booth.
Det är meningslöst att tvista om det
finns musik som är heligare än annan. I
psaltaren 24 står det: ”Jorden är Herrens
med allt den rymmer, världen och alla som
bor i den.” Allt är heligt, för allt som finns
är ju skapat av Gud.
Trots det använder vi uttryck som
beskriver något som heligt. När vi talar

”Både Luther och Bach använde sig av den metoden och
många både före och efter dem.”
om kyrkorummet kallas det ibland för ”det
heliga rummet” och det av goda skäl, för
genom hela Bibeln finns berättelser om
hur människor avskilt rum och platser och
gjort dem heliga.
När kung Salomo inviger Jerusalems
tempel säger han: ”Men kan verkligen Gud
bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel,
rymmer dig inte, än mindre detta hus som
jag har byggt. Vänd dig ändå hit, hör din
tjänares bön och åkallan, Herre min Gud”.
När Jesus, 900 år senare, ser hur man missbrukar templet i Jerusalem, kör han ut dem
som står där med orden: ”Mitt hus skall
kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni
har gjort det till ett rövarnäste.”
Det bibliska materialet om gudstjänsten
och gudstjänstens rum bildar klangbotten
för vår tids gudstjänster och gudstjänstmusik. Utifrån ett sådant synsätt kan man med
fog tala både om ”det heliga rummet” och
”den heliga musiken”.
När vi i Svenska kyrkan ska revidera våra
gudstjänstordningar för att få en ny kyrkohandbok är det ett arbete med det gudomliga ordet och den heliga musiken. Här
måste VDM och MSM samarbeta och i stor
ödmjukhet inför varandras uppgift komma
fram till det allra bästa. Självklart ska vår

tids språk i ord och ton finnas i en levande
gudstjänst. Ord och musik som har ett sista
förbrukningsdatum och också är färgade
av den lokala platsen. Men vi ska också
bidra med ord och musik som blir heliga
och kommer att uppfattas som omistliga av
framtida generationer.
Kyrkomusiken betyder mycket för människors anknytning till Svenska kyrkan.
Kyrkans musik representerar omistliga
kulturvärden genom att den binder samman generationer och förknippas med
olika högtider i människors liv och under
året. Kyrkans musik öppnar för det heligas närvaro bortom alla ord och bortom
tidens och rummets gränser. Kyrkans långa
erfarenhet av att det behövs särskild musik
för gudstjänster är vår uppgift att på olika
sätt föra vidare,
som Musicae sacrae
minister – den heliga
musikens tjänare.

Peter Lundborg,
styrelseordförande
i Sveriges
Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader
”Men så här två månader efteråt vill Körjournalen i alla fall
passa på och säga: Grattis!”

Foto: Oliver Sköldberg

Tiden är demokratisk. Vi har alla 24 timmar om dygnet. Alla som har förmånen att
få leva vidare blir ett år äldre för varje 365:e
eller 366:e dag. Ett av tio år blir det en nolla
på slutet, ett annat en femma. Så särdeles
märkvärdigt är det inte att fylla ”jämnt”.
Detsamma gäller organisationer. De
som lyckas hålla sig vid liv blir äldre och
fyller år. Till exempel 90. Det kan ske en
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alldeles vanlig dag i januari. Och ingen
skada är skedd om det inte uppmärksammas. För till skillnad från människor, som
kan bli ledsna om ingen uppmärksammar
deras bemärkelsedagar, har förbund inga
känslor. Inte ens ett så känslofyllt förbund
som Sveriges Kyrkosångsförbund. Alltså
gör det ingenting att ingen, vad riksförbundet känner till, har uppmärksammat att det
den 27 januari var 90 år sedan som Sveriges
Kyrkosångsförbund bildades. Men så här
två månader efteråt vill Körjournalen i alla
fall passa på och säga: Grattis!
Kanske blir det något litet 90-årskalas
under året, för det är ju roligt med fest.
Men framför allt firas förbundets fortsatta
liv med riksfester, barn- och ungdomskörfestival, nya nummer av Körjournalen och

mycket annat. Inte minst i alla delförbund,
som Körjournalen beskriver i olika nummer av tidningen. Denna gång har turen
kommit till Linköpings stifts kyrkosångsförbund, som nyligen bytte ut nästan hela
styrelsen. Dessutom redovisas en enkät om
styrelseledamöter i delförbunden. En typisk
sådan är kvinna, kyrkomusiker och medelålders. Till exempel 50.
Dubblar man det blir det två nollor och
det är en smula märkvärdigt. Så om tio år
ska Sveriges Kyrkosångsförbund fira. Det är
nästan ett löfte.

Marita Sköldberg
Redaktör

På gång i min kör: Långfredagen kl 15 och
påskdagen kl 12 sjunger vi i gudstjänsterna i
Husby-Långhundra kyrka.

Körjournalen 2/15

Körsångaren

Vega Näsström, Örnsköldsvik

Smörgåsfikat är viktigt
för andra halvlek
Minst en gång i månaden sjunger
Vega Näsström i Öviks motettkör i
gudstjänster i Örnsköldsviks kyrka.
Dessutom blir det konserter och
kaféer några gånger om året. Och
många sammanträden.
Örnsköldsviks Motettkör har just börjat
öva inför vårens stora begivenhet, Riksfest
2015. Den äger rum i deras kyrka i maj. Jag
träffar Vega Näsström i församlingshemmet
en mild februaritisdag.
– Det är väldigt vacker musik, säger
hon, men någon favorit har hon inte hunnit få än.
Några dagar efter vårt möte ska kören
ha körhelg och öva på riksfestrepertoaren, men också på en samisk mässa och
medverka i söndagens samiska gudstjänst.
6 december sjöng de på finska i finska
julallsången ”De vackraste julsångerna”.
– Det var mycket fint, tycker Vega, som
med sin kör nu planerar att till kommande
jul ha ett liknande evenemang med svenska
julsånger.

Ordförande i körföreningen
Större projekt sker i treårscykler – i år
är det visa & kabaré. Men riksfesten tar
mycket tid i anspråk, så det blir bara en
miniversion av projektet från 2012, ett
”godbitspotpurri” ur Glada änkan, som ska
framföras under riksfesten.
Motettkören är en förening, där Vega är
ordförande. Hon sitter även i körens programråd. Körledaren är given ordförande i
rådet, men alla kan komma med förslag på
aktiviteter.
– Kören och styrelsearbetet ska präglas
av öppenhet och trivsel, betonar Vega. Alla

körmedlemmar ska veta vad som är på
gång.
Kören är välorganiserad. En fyrmannagrupp i taget har hand om fikat varje
månad – kaffe, smörgås och frukt.
– Det gläder mig som är intresserad av
kostfrågor och har jobbat som kostekonom
i många år, det är viktigt för att vi ska orka
med andra halvleken av repetitionen.
Varje stämma har en stämledare som
sköter frånvaro och ser till att alla får sina
noter. Varje körsångare har ett fack där
noter och annan information läggs. Två
klädansvariga har hand om herrarnas kostymer respektive damernas kåpor.

Vega har sjungit i kören i 35 år, med
undantag för några småbarnsår.
– Jag missar ogärna någon onsdag. Jag
veckopendlade 22 mil bort ett tag, men jag
försökte alltid lägga upp arbetet så att jag
kunde vara med.
Vega sjöng i kör redan i småskolan och
lärde sig tramporgel i kommunala musikskolan i mitten på 50-talet. På senare år har
musikintresset tagit ett helt nytt uttryck. På
en resa råkade hon på nyckelharpsbyggaren
Karl-Erik Gidlund och kom på tanken att
gå en kurs. När en av sönerna önskade få
hennes första nyckelharpa fick hon lov att
bygga en till en annan av sönerna också.
Den tredje nyckelharpan har hon behållit
själv.

Körinternat med pedagog
Vega lovordar sin körledare Niklas Jansson,
som lett kören sedan 1998. Hon lovordar
också de årliga körinternaten då kören får
öva mycket i stämmor och mindre grupper
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Sjunger i: Örnsköldsviks Motettkör
Stämma: Sopran
Körsångare sedan: 1964, med några
pauser för studier och under småbarnsåren
Familj: Maken Kjell-Ivar, som också
sjunger i Mottetkören, och tre söner
med familjer
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Vega Näsström

Intressen: Sång och musik, kost och
hälsa som också varit hennes yrke,
gamla hus, har byggt tre nyckelharpor
Favoritkörsång: Oändligt Han ger av
Gabriel Faurè och Lovad vare Herren
Gud av Mozart

och har tillgång till körpedagog som ger
enskilda sånglektioner.
För att få pengar till internaten blir det
en del bakande och soppkokande förutom
sång, bland annat till höstens sång- och
berättarkväll Kura skymning. Vega uppskattar alla delar i körarbetet, men sången
kommer förstås främst.
– Att få öva och sjunga så mycket
tillsammans med andra, den här glädjen
och lugnet … När vi sjunger ihop och hör
nyanserna, då tänker jag ibland: Hur kan
jag ha sån tur att jag får vara med om detta?
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Nyheter

Konferens för
amatörkultur

Ax, Amatörkulturens samrådsgrupp, där
Sveriges Kyrkosångsförbund är medlem,
kommer i höst att arrangera en amatörkulturkonferens med betoning på demokrati
och mångfald. Konferensen kommer att
hållas i Stockholm någon gång i oktober
eller november. Ax har fått 100 000 kronor
i projektbidrag från Kulturrådet för konferensen.

Sänkt stöd från
Kulturrådet

Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf) har
fått sänkt bidrag från Statens kulturråd.
För 2015 får SKsf 350 000 i stället för de
400 000 som beviljats de senaste åren.
Sammanlagt får 21 amatörkulturorganisationer dela på 11,3 miljoner kronor
från Kulturrådet, en minskning med
100 000 jämfört med i fjol.
Även Svenska Arbetarsångarförbundet
och Riksförbundet Visan i Sverige har fått
minskat bidrag. Svenska Missionskyrkans
Musikkårer har helt förlorat sitt, förra året
låg det på 35 000 kronor. Övriga organisationer får i stort sett samma summa som
förra året.
En organisation har tillkommit i listan,
Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) – en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i Sverige.

Körledaren Gustaf
Sjökvist död

Gustaf Sjökvist, under 44 år kyrkomusiker
i Storkyrkan i Stockholm, varav 30 år som
domkyrkoorganist, avled den 15 februari,
71 år gammal.
Gustaf Sjökvist har bland annat även
varit dirigent för Radiokören, haft det
muskaliska ansvaret vid såväl nuvarande
kungens som kronprinsessans bröllop och
under de senaste åren varit ordförande för
Kungliga Musikaliska Akademien.
Gustaf Sjökvist arbetade för några år
sedan också mycket nära tonsättaren SvenDavid Sandström med ett treårigt projekt
då Sandström skrev ny musik för hela kyrkoåret.
1994 startade han Gustaf Sjökvists
kammarkör, som han trots en längre tids
sjukdom ledde fram till sin död.
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Prisceremoni på Stor torget i Falun 25 februari. Guld till Johan Olsson.

Mycket kyrkomusik
i Falun på Skid-VM
Hundratals engagerade, tusentals
besökare och massor av positivt
bemötande. Så sammanfattar projektledare Anna Kjellin Svenska kyrkans satsning på Skid-VM i Falun.
– Det är jätteroligt att vi har blivit så positivt bemötta av alla, säger Anna Kjellin från
läktare B i Lugnets skidstadion när Körjournalen når henne en stund före starten
av damernas stafettlopp.
– Vi har en monter på företagsmässan vid tävlingsområdet, i samarbete med
kyrkokansliet, och den har haft 300–400
besökare per dag. Vi bjuder på kaffe, har en
idrottstävling, pratar och delar ut reklam.
Volontärerna från Svenska Kyrkans Unga
älskar att vara där och prata med folk.

Musik efter prisutdelningen
Anna Kjellin är i vanliga fall kyrkomusiker
i Stora Kopparbergs församling i Falun.
– Kyrkorådet tillfrågade mig om att
bli projektledare för ett år sen, i april i fjol
började jag jobba med det. Det har varit
mycket mer jobb än det borde, men jätteroligt. Jag har inte haft några förrättningar
på ett tag och lite mindre gudstjänster, men
jag har haft mina fyra körer.
De fyra körerna medverkade också
under VM-satsningen, bland annat hade
Falu ungdomskör och delar av Vox Maria
konsert tillsammans med en folkmusiktrio
den allra första tävlingsdagen. Varje kväll
efter prisutdelningen var det något musik-

evenemang i Falu Kristine kyrka som ligger
alldeles vid Stora torget. Men Anna Kjellin
har inte missat prisutdelningarna för den
sakens skull.
– Jag har varit i tornet några gånger,
man får bättre bilder därifrån…

Allt till fasteinsamlingen
Andra musikinslag – vissa i samband med
prisutdelningar, vissa vid andra tillfällen
– var Psalmtoppen med framröstning av
favoritpsalmer, Djurovision – en allsångskonsert med djursånger, Anna-Karin
Klockars Missa Dalecarliensis med Falu
Kristine och Stora Kopparbergs kyrkokörer
och sist med inte minst lördagen den 28
februari en stor konsert då 160 körsångare
från hela Dalarna sjöng tillsammans med
spelmannen Bengan Jansson under ledning av Anna Kjellin. Alla intäkter från
evenemangen gick till Svenska kyrkans
fasteinsamling.
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Konsert med Clas Yngström och Malin Foxdal.
Akustisk blues – Den långa resan.

Volontärer och personal i Svenska kyrkans monter
på Beyond skiing expo på Lugnetarenan.

Roligare visa något nytt
Ett hundratal anställda och volontärer har
varit engagerade i bland annat montern
på företagsmässan, caféet i Kristinegården
inne i stan och som kringströvande präster
och diakoner i beredskap. Till det kommer
alla medverkande i olika programpunkter.
– Det är en stor satsning både personellt och med pengar. I grund och botten
handlar det om att vi har ansvar för alla
som vistas i församlingen – det står i kyr-

Utställning av fredsstenar med 30 olika språk
i Falu Kristine kyrkan.

koordningen. I stället för att bara finnas vid
behov tyckte vi att det var roligare att visa
något nytt.
Anna Kjellin har haft ett synnerligen
intensivt arbete under vintern, men någon
större vila hinner hon inte ägna sig åt efter
VM.
– Då är det bara att ladda för Matteuspassionen på skärtorsdagen.
Text: Marita Sköldberg
Foto: Anna Kjellin

Kyrkomusiker
Musiken är en viktig del i kyrkans arbete – helgdag som vardag. Kantorn ingår
i arbetslaget tillsammans med präst, diakon, församlingspedagog med flera.
Att arbeta som kantor innebär att spela, leda körer, undervisa samt
administrera och utveckla församlingens musikaliska verksamhet.
Som utbildad kantor får du ett mycket stimulerande jobb. Kyrkan
behöver många kyrkomusiker.
För att få behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan behövs:
• Tvåårig kantorsutbildning på folkhögskola/högskola.
• 20 veckors pastoralteologisk kurs som läses antingen vid Svenska kyrkans
utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller integreras i fackutbildningen vid
folkhögskola.

Sista ansökningsdag är 15 april 2015

UTBILDNING GES VID FÖLJANDE SKOLOR
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Tel: 08-555 051 50
E-post: kyrkomusik@esh.se
www.esh.se/kyrkomusik
GEIJERSKOLAN
Tel: 0552-302 50
E-post: info@geijerskolan.se
www.geijerskolan.se
HJO FOLKHÖGSKOLA
Tel: 0503-323 00
E-post: info.hjo@folkbildning.net
www.folkhogskolan.com
MELLANSELS FOLKHÖGSKOLA
Tel: 0661-654 400
E-post: info@mellansel.fhsk.se
www.mellansel.fhsk.se
OSKARSHAMNS FOLKHÖGSKOLA
Tel: 0491-768 100
E-post: robert.ohman.osk@folkbildning.net
www.oskarshamnsfolkhogskola.se

www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Sixten skrev Johannespassion
på svenska
En Johannespassion på svenska.
Det har tonsättaren Fredrik Sixten
skrivit, efter en beställning från
13 församlingar. Uruppförandet
skedde i Nacka kyrka i februari, ett
uruppförande som sänds i radio på
skärtorsdagen.
– Det är jättekul att uruppföra musik. Det
är först på genrepet man får helheten. Vi
har övat i några månader utan att ha en
aning om hur det låter med solister och
instrument. Det var överrumplande när
de kom, men det är väldigt vackra instrumentstämmor, säger Ulrica Dahlén, en av
altarna i Nacka Kammarkör som stod för
uruppförandet.
I Nacka var det Kungliga Filharmonikernas blåsarkvintett som gjorde de vackra
stämmorna.
Passionen sätts under vårvintern upp i
samtliga 13 församlingar som gått ihop om
beställningen. De tillhör sju olika stift.

Koraltexter ur psalmboken
Fredrik Sixten har skrivit Johannespassionen för orgel, blåskvintett, fyra solister och
fyrstämmig kyrkokör. Texten är på svenska,
delar från Johannesevangeliet blandat med
koraler ur den svenska psalmboken som
fått nya melodier. Kören sjunger koralerna,
inlednings- och slutkörer och en del korta
inpass i historien.
– Körinsatserna är inte så svåra, tycker
Ulrica Dahlén.
– Fredrik Sixten är bra på att skriva
musik som får fram känslan i dramat, inte
minst i koralerna. Koralerna blir kommentarer till berättelsen.

Bach på palmsöndagen
I fjol gjorde Nacka Kammarkör Johann
Sebastian Bachs Johannespassion, och på
palmsöndagen är det dags igen i Nacka
kyrka. Några dagar senare kan kören höras
i radio, uruppförandet av Sixtens verk spelades nämligen in och sänds i P2 på skärtorsdagskvällen.
Kammarkören har också gjort flera
andra verk av Fredrik Sixten, bland annat
hans Markuspassion, uruppförd 2004, som
har mer folkmusikprägel. Den har de satt
upp i en scenisk version.
– En dröm, som vi redan pratat om, är
att göra lite sceniskt av Johannespassionen
också, jag tror att den lämpar sig för det,
säger Ulrica Dahlén.

Lyssna till
Johannespassionen

Under palmsöndagshelgen och på
långfredagen finns flera chanser att
höra den nyskrivna Johannespassionen av Fredrik Sixten.
Norrköping: 28 mars i Hedvigs kyrka
med S:t Olai Motettkör
Karlstad: 29 mars i Domkyrkan
Stockholm: 29 mars i Vantörs kyrka
med Vantörs kammarkör
Sundsvall: 29 mars i Gustaf Adolfs
kyrka med Sundsvalls kyrkokör
Umeå: 3 april i Stadskyrkan med
Oratoriekören
Sollentuna: 3 april i Edsbergskyrkan
med Edsbergs kyrkokör

I radions P2: 2 april kl 19.30 inspelning
från uruppförandet i Nacka kyrka
Förutom i Nacka har Johannespassionen vid denna tidnings utgivning gjorts
i Linköpings domkyrka, Stora kyrkan i
Östersund, Klosters kyrka i Eskilstuna,
Växjö domkyrka, Sofia kyrka i Stockholm och Falkenbergs kyrka.

Marita Sköldberg

Fredrik Sixtens Johannespassion uruppfördes av bland andra
Nacka Kammarkör i
Nacka kyrka i mitten av
februari.
Foto: Maria Orrung
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Sköld skrev Johannespassion
Bachs Johannespå engelska
passionen
Efter ett rekviem och ett juloratorium
var steget inte så stort. Så när slagverksensemblen Kroumata frågade
Mattias Sköld om han ville skriva en
passion till dem gjorde han det.
På långfredagen uruppförs Mattias Skölds
Johannespassion i Adolf Fredriks kyrka i
Stockholm. Det är Mikaeli kammarkör som
står för uruppförandet, precis som med
rekviet och juloratoriet. Den här gången
samarbetar den med en slagverkskvartett.
Mattias Sköld har skrivit en hel del musik
just för kör och slagverk.
– Jag undervisar i elektroakustisk komposition, som handlar mycket om ljuden
som sådana – och då blir det mycket kör
och slagverk.
Men hans Johannespassion är melodiös
också, säger han.

Tänker internationellt
Texten är på engelska.
– Det är det självklara språket i dag
om man vill skriva ett internationellt verk,

förklarar Mattias
Sköld.
All text är
hämtad från Johannesevangeliet och
det finns bara en
solist: Jesus. Det är
kören som gör både
evangelistrollen och
Mattias Sköld.
Pilatus.
– Jag tycker om att låta kören ha en
bärande roll. När det är Pilatus är det en
viss typ av musik, han har ett eget tonspråk.

Utveckla traditionen
Slagverksensembler är sällan kyrkokörers
naturliga samarbetspartners, men enligt
Mattias Sköld finns det en del ensembler
som söker upp körer för samarbeten. Så
han tror att potential för fler uppsättningar
av hans passion finns.
Han drivs av en vilja att fortsätta och
utveckla traditionen med de klassiska kyrkliga verken.
– Jag har tittat på Bach när jag har

Ekerö
Körveck a
3-8 augusti 2015

Givetvis uppförs också Johann Seba
stian Bachs Johannespassionen inför
påsken. Bland annat här:
Dalby kyrka: 28 mars, med Dalb
y
kammarkör
Skövde: 28 mars i S:ta Helena kyrk
a
med S:ta Helena Vokalensemble
Sundbyberg: 28 mars i Sundbybe
rgs
kyrka med med Lidingö och Sund
bybergs motettkörer
Lidingö: 29 mars i Breviks kyrka
med
Lidingö och Sundbybergs motettkör
er
samt Barnkören Concertino

Arvo Pärt har också skrivit en Joha
nnespassion, ”Passio”. Den framförs
i
Stockholm: 29 mars i Hedvig Eleo
nora
kyrka med Hedvig Eleonoras kam
markör

skrivit, men min musik är nog närmare
1900-talets Bäck och Lidholm. Det är
ovärderligt att det finns körer som Mikaeli
Kammarkör, som är villiga att satsa på ny
repertoar.
Marita Sköldberg

Söker du bra arrangemang till din kör?
Tag kontakt med en erfaren arrangör!

En hel sommarvecka med det bästa du vet: sång och musik!

Besök gärna min hemsida:
www.anderssoldh.se

Anders Soldh
0730-98 64 44
anders.soldh@telia.com

Välkommen till sommarens körhändelse!
Sjung verk av och med Monica och Carl-Axel Dominique.
Skapa skön musik tillsammans med andra körsångare från hela
landet. Sjung med i kören vid den avslutande konserten i
Eric Ericssonhallen på Skeppsholmen mitt i Stockholm.
Piano, sång och arr: Monica och Carl-Axel Dominique.
Dirigent: Kerstin Baldwin Arr: Färingsö församling, Ekerö
kommun, Sensus. Läs mer & anmäl dig senast 15 maj på
www.ekerokorvecka.se

Du kan köpa allt inom körmusik genom oss!
Som förmånskund får du rabatt på allt du köper, från alla förlag.
Är du inte förmånskund? Kontakta oss så berättar vi mer.
Vårens abonnemang skickar vi ut i april till rabatterade priser.
Abonnera nu för att inte missa några av våra nyheter!
Vi har stor sortering av orgel- och körnoter
från olika förlag. Vi har både webbutik
och en riktig, mysig butik med piano i.

NYTT!

Bo Ekwall/Cantate

BESÖK OSS!

Noteria Musikhandel

NYTT!

Bengt-Göran Sköld

590 32 Klockrike, tel. 013-39 13 56, e-mail: info@noteria.se
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Få unga i kyrkoförbundens
styrelser
Tre procent av styrelseledamöterna
i Sveriges Kyrkosångsförbund och
dess delförbund* är under 30 år.
Riksförbundets modell att i stadgarna införa ålderskvotering tycks
inte ha fått någon större effekt på
förbundet i övrigt. Det visar en
enkät som Körjournalen har gjort.
I november 2013 beslutade Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstämma att i stadgarna skriva in att minst två av riksstyrelsens tio ledamöter (exkluseive ordförande)
ska vara yngre än 30 år när de väljs in.
Skara stifts kyrkosångsförbund följde efter
och skrev in samma sak i sina stadgar.

De flesta över 30 år
Men i dag finns i delförbunden bara fyra
styrelseledamöter under 30 år, till det kommer de två ledamöterna i riksstyrelsen. Det
innebär att tre procent av styrelseledamöterna är under 30. Majoriteten, 56 procent,
är mellan 46 och 65.
I vissa förbund finns svårigheter att
besätta styrelseplatserna. Fem av 20 förbund svarar i enkäten som Körjournalen
har gjort att de bedömer att det har blivit

svårare att få människor att tacka ja till
förtroendeuppdrag. Lika många svarar ”jag
vet inte” på denna fråga. Övriga menar att
intresset är på samma nivå som tidigare.

förbund är ordförande diakon.
Drygt 60 procent av ledamöterna är
kvinnor. Bara i fyra förbund är majoriteten
män.

Marita Sköldberg

Vakanta platser
I dag är 15 av 200 styrelseplatser i Sveriges
Kyrkosångsförbund och dess delförbund
vakanta, det vill säga 7,5 procent. Betydligt
fler vakanta platser är det i de sektioner
som finns inom knappt hälften av delförbunden. Av 59 platser i sektionerna är tolv
vakanta, alltså drygt 20 procent.

*Alla delförbund utom ett har svarat på enkäten. Tillsammans med riksförbundet blir det
20 förbund som ingår i enkäten.

Kyrkomusiker, präster och lekmän

Antal ledamöter

En majoritet av styrelseledamöterna, 60
procent, är kyrkomusiker (inkl professionell dansare). Körsångarna och lekmannadansarna utgör 23 procent av styrelseledamöterna. Denna kategori återfinns i
nästan alla förbund. Ordförandeskapet
innehas i hälften av förbunden av präster.
Detta innebär att hälften av de präster som
är styrelseledamöter är ordförande i sina
respektive förbund. Sex förbund har ingen
präst alls i sin styrelse. I sex förbund är
musiker ordförande, tre förbund har körsångare/lekman som ordförande och i ett

Styrelseledamöternas ålder
Antal år i styrelsen

Åldersindelningen är inte rättvisande. Det är bara 15 år i den
röda kategorin och 20 år i den blå.
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Styrelseledamöter per kategori
Fördelning kvinnor och män

ERIK TILLING
70 sånger till tröst, hopp och tacksamhet

PRINTMUSIC 2014
SVENSK VERSION.

MakeMusic visar var skåpet skall stå.
Med 25 års erfarenhet vet man vad körledare,
arrangörer, musiker, kompositörer m.fl vill ha.
PrintMusic gör ditt notskrivande lättare,
snabbare och med ett supersnyggt resultat.
Lillebror till Finale med många starka
funktioner och nu i svensk version.

Uppdatera ditt gamla program för end. 995:eller köp ett nytt för 1695:Fri support ingår,
tryckt handbok och CD.

• Noter med text, melodi och ackordanalys
• Praktisk ringpärm
• Perfekt format (18x24 cm)
WWW.DAVIDMEDIA.SE

Spela in, skanna, sjung eller
skriv in din musik. Redigera,
ta ut stämmor, spela upp
(VST/AU-kompatibelt). Spara
i olika format, dela med dina
körmedlemmar enkelt via e-post.

Generalagent: Sweden MIDI Music AB
webshop: www.swedenmidimusic.se
Tel 08-806888

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Linköpings stifts
kykosångsförbund
Bildat: 1923.
Antal medlemmar: 100 vuxenkörer, 13
ungdomskörer, 69 barnkörer (2013).
Återkommande verksamhet: Barnoch ungdomskördagar. Workshopdagar för körsångare och kördagar för
vuxenkörer. Alla i samarbete med Linköpings stift.
Främjar utgivning av liturgisk sång.
Resor och studiedagar för präster och
kyrkomusiker.
Sektioner: Nej, men projektgrupper för
olika delar av verksamheten.
Informationskanaler: Linköpings stifts
hemsida och kurskatalog. Stiftsinfo i
Körjournalen. Kontaktpersoner finns i
körerna.

Nya perspektiv
i lugn takt
Större delen av styrelsen i Linköpings stifts kyrkosångsförbund
byttes nyligen ut. Stiftsmusikern
borgar dock för kontinuitet och
något ok från förväntade traditioner
tycks inte finnas.
Åtta nya ledamöter valdes in när Linköpings stifts kyrkosångsförbund hade
ombudsmöte i december, bland andra nya
ordföranden Catharina Helmersson, till
vardags komminister i Linköpings domkyrkoförsamling.
– Det kändes som en rolig utmaning.
Jag är kyrkomusiker sen tidigare, nu har
jag jobbat som präst i 22 år, så jag kan båda
rollerna.
Tre styrelseledamöter är kvar sedan
tidigare, bland andra Carolina Fröberg,
kyrkomusiker i Borensbergs pastorat. Hon
är inne på sin andra tvåårsperiod som förbundsdirigent.
– En fördel med så många nya i styrelsen är att det blir nya idéer och perspektiv
och andra erfarenheter. Vi kan lättare spåna
fram något som behöver förändras och förnyas, säger hon.
– Eller göras igen, inflikar Catharina. Vi
ska inte överarbeta och förändra för sakens
skull. Det är inte revolution vi är ute efter.
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Karin en fena
Vi träffas på Catharinas arbetsrum ett par
stenkast från Domkyrkan. De två verkar
helt trygga med den nya styrelsen, trots att
så många är nya. En del av förklaringen
heter Karin Wall-Källming. Hon är stiftsmusiker sedan många år och ständigt
adjungerad till kyrkosångsförbundets
styrelse.
– Hon är en fena på att organisera och
har ett uppbyggt kontaktnät, säger Carolina.
I höstas visade Karin Wall-Källming
också en annan sida, när hon var presentatör vid förbundets allra första sing a longkonsert.
– Hon var fenomenal på att presentera
också, så det får hon absolut göra nästa
gång med.
Troligen blir det i februari nästa år.
Konceptet är detsamma som senast. Ett
häfte med körklassiker som Dagen är nära,
Hallelujakören och Stad i ljus togs fram,
en solist var med och så var det bara för
folk att komma – hela körer likaväl som
människor direkt från gatan. Tiden och
platsen hoppas de också ska kunna vara
densamma: Sankt Lars kyrka i Linköping
en lördag klockan 16. Närmare 400 personer kom i höstas.

Styrelse: Tolv personer inklusive ordförande och tre förbundsdirigenter
(varav en vakant). Av dessa är en
körsångare, sex kyrkomusiker, fyra
präster. Väljs på två år.
Medlemsavgift: 400 kr/vuxenkör,
100 kr/barn- och ungdomskör.
Intäkter: Stiftskollekt och medlemsavgifter. Förbundet samarbetar med
stiftet och till kör- och studiedagar tas
pengar från stiftets budget.

– Häftena finns, de äger kyrkosångsförbundet och stiftet ihop, och dem kan vem
som helst i stiftet som vill göra en sing a
long låna, berättar Carolina.

Heldag med spån
De två betonar flera gånger stiftets betydelse för kyrkosångsförbundet.
– Det finns en generositet och välvilja.
Biskopen är förbundsordförande och
ombudsmötet hade vi i biskopsgården,
berättar Catharina.
Förbundet fick i år åter stiftskollekt på
kyndelsmässodagen efter förra årets rikskollektparentes denna dag. Ekonomin är
god, och därför kan förbundet varje år ge
ett bidrag till Laurentius Petri Sällskapets
gregorianska dygn i Vadstena. I år har det
också bidragit till tryckningen av ett häfte
med nykomponerade psaltarpsalmer (se
nästa sida).
Ett första styrelsemöte har ägt rum, där
utsågs personer till olika poster.
– Vi ska ha en heldag i april där vi lär
känna varandra och spånar kring vad vi vill
göra, säger Catharina.
Ett givet fokusområde finns: Barn och
ungdom.
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Linköpings stifts kykosångsförbund
– Sedan flera år är det huvudfokus,
berättar Carolina. Tyvärr minskar barnoch ungdomskörerna i stiftet, det gäller att
medvetet satsa på barn och unga.

Frihet för ideér
En satsning som i mars resulterar i framförandet av African Madonna i Norrköping
med omkring 130 barn och ungdomar (se
nästa uppslag).
– Jag tror också att vi ska bredda våra
musiksorter. Det sjungs mycket i våra ungdomsgrupper, hur tar vi tillvara det? funderar Catharina.
Närmast efter African Madonna är det
dags att planera för en workshopdag i september. En sådan brukar äga rum vartannat
år. Men om det kommer att fortsätta så
går inte att veta än. Inte heller om det blir
fler fortbildningsresor som förbundet har
anordnat med ojämna mellanrum. Catharina och Carolina känner stor frihet för den
nya styrelsen att forma framtiden.
– Det är roligt att göra saker tillsammans alla åldrar, tänker Catharina högt.
Carolina plockar fram några andra
idéer. ”Men det får du inte skriva”, säger
hon och tillägger, för offentligheten:
– Det finns många idéer, det finns helt
enkelt mycket man kan göra.
Text och foto: Marita Sköldberg

Nyutgivna psaltarpsalmer
för hela kyrkoåret
I februari utkom ett häfte med nyskrivna
psaltarpsalmer för alla sön- och helgdagar
under kyrkoåret. Linköpings stifts kyrkosångsförbund är tillskyndare och bidragsgivare till projektet.
Psaltarpsalmerna är skrivna av Broder
Birger som är ansvarig för den liturgiska
sången vid Östanbäcks kloster utanför Sala.
För mässan i klostret har han komponerat
antifoner och psalmodier till psaltarpsalmer för kyrkoårets alla dagar. En grupp
bestående av Niklas Adell, präst i Landeryds församling och tidigare sekreterare
i Linköpings stifts kyrkosångsförbund,
och organisterna Marie-Louise och Lars
Beckman har bland dessa valt ut kompositioner till alla de 76 psalmer som i Svenska
kyrkans evangeliebok är föreskrivna för
kyrkoåret. Samtliga psalmer har en antifon
som sjungs av alla och verser som är tänkta

ENGLUNDS
TIDIG MUSIK
Sommarkurs i Provence
26/7 - 2/8 för
sångare och instrumentalister
Musik från Hundraåriga
krigets slutskede.
Några platser fortfarande kvar.
Info:
076 29 529 89
englunds@tidigmusik.se
www.tidigmusik.se

att sjungas av försångare.
Samtliga kyrkomusiker i Linköpings
stift har fått ett exemplar av häftet som ges
ut av GAudete förlag.

Förtjänsttecken hos
kamreren
Förbundets kamrer, Monica Pettersson Forsberg, har hand om försäljningen av förtjänsttecken. Monica nås
på ekonomi@sjungikyrkan.nu och
072-727 12 12. Observera att beställningar av förtjänsttecken ska
gå via delförbundets kassör. Mer
information och lista över kassörerna
finns på www.sjungikyrkan.nu under
Utmärkelser.

www.sjungikyrkan.nu

La Chorale, Arnäs församling

Vi syr och formger
kläder för din orkester!
Tel. 031-40 40 30
info@brohallochson.com
www.brohallochson.com

DIN KOMPLETTA NOTHANDEL

www.wessmans.com
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Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag
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Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Afrikansk Madonna
till Norrköping
blev utgivet. Då var hon kyrkomusiker i
Arboga, nu är hon körpedagog på Sveriges
Kyrkosångsförbund.

Si och så med dansen

På palmsöndagen framförs oratoriet
African Madonna för tredje gången
gillt med Linköpings stift och stiftskyrkosångsförbundet som arrangörer. Den här gången är majoriteten
barn, tidigare har bara ungdomar
varit med.
– Vem är African Madonna – bra fråga!
säger Karin Bäckström, inlånad repetitör,
när barnen tar en sittpaus i övningen av
oratoriet som ska framföras i Hedvigs
kyrka i Norrköping den 29 mars.
– Det skulle kunna vara vilken mamma
som helst i Afrika. Precis som den vita
kvinnan kan vara vilken mamma som helst
i Sverige.
Denna dag, då den första gemensamma
övningen äger rum, är bara den vita mamman på plats. Och så ett 90-tal barn från
nio körer i Linköpings stift. På palmsöndagen tillkommer sisådär 40 äldre ungdomar.
De har varit med förr.
Första gången African Madonna gjordes
i regi av Linköpings stift och Linköpings
stifts kyrkosångsförbund var för ett år
sedan i Sankt Lars kyrka i Linköping. I
höstas var det dags för Västervik att vara
värd. Båda gångerna var bara ungdomar
med och kören leddes av Birgitta Rosenquist Brorson. Det var hon som i slutet av
1990-talet tog Felicity Laurence oratorium,
skrivet 1986, till Sverige och såg till att det
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Emelie Pettersson från Ansgarskyrkans
ungdomskör i Linköping är en av få denna
övningsdag som också var med i fjol.
– Jag blev väldigt glad, berättar hon om
förra årets framförande i Linköping. Jag
hade aldrig sjungit så ljust innan, och så får
man dansa.
Fast det verkar vara lite si och så med
det senare.
– Jag kan dansstegen, men jag kan inte
dansa dem …
– Jo, du kunde, protesterar Susanne
Eriksson, som är pedagog i Ansgarskyrkan
och följer med barnkören Non Stop. Hon är
också med och sjunger. Och dansar.
– Emelie framstår som en proffsdansare
jämfört med mig, jag är som en lyktstolpe,
säger hon och skrattar.
African Madonna innehåller 14 sånger,
vissa med rörelser till, en dikt och en afrikansk dans. Dansen har koreograferats av
Kicki Holmqvist, som varit med sedan den
svenska starten.
– Jag gör den minst en gång om året,
ofta mer, berättar hon. Det är så roligt att
den lever vidare!

Gadagada och koko
– Gadagadagadagadagadagada, dipimbidi,
dipimbidi, bodobodobodobodo, härmar
Kicki Holmqvist trumman som den här
dagen lyser med sin frånvaro, men närvarar
på palmsöndagen.
Hon lär ut partysteg, grannsteg, djungelsteg med flera till en helhetskoreografi
med mycket klapp och stamp och rullande
höfter.
Sedan tar Karin Bäckström över. Gadagada övergår till koko på små grodornas
melodi och en broccoliuppsjungning. Sen
blir det Stilla natt, sången som inleder African Madonna. Barnen svingar sig upp mot
skyarna med klara stämmor.
– Vilka är de viktigaste personerna i
African Madonna? frågar Karin Bäckström
barnen i ett avbrott från sången, och när

hon inte blir riktigt nöjd med svaren lanserar hon sin egen tolkning.
– Jag skulle säga att det är barnen – de
säger att man ska lyssna på varandra.
”If only you´d listen to me. If only
you´d open your eyes. If only you´d see the
person in me” sjunger sedan barnen stilla
för att så småningom övergå till nästa sång
på samma tema, men tydligt uppmanande:
”Listen to me! Open your eyes. You
need me, I need you … I am your sister,
your brother, your child and your teacher.”

Vaggvisa favorit
Listen to me är Emelie Petterssons favorit
i African Madonna. De yngre barnen från
S:t Olai barnkör i Norrköping är vid lunchbordet överens om en annan favoritsång:
vaggvisan Tula tula.
– Det är nästan som mitt namn, säger
Tora Vrieze Lindström, som en självklar
anledning till sångens popularitet.
Hon och hennes körkompisar sjunger
inte med i alla sångerna, de har inte sjungit
någon av dem förr och hinner inte lära in
allt. Men att de gillar att sjunga är uppenbart.
– Jag kommer ihåg den första sången jag
sjöng i kören, berättar Ella Löfgren och får
snabbt konkurrens när hon börjar sjunga
på ljussången i fråga. De andra kommer
också ihåg, den första sången eller någon
annan de tycker om.
– Vår kör är så rolig, berättar Ester
Svensson, på julafton gör vi alltid julspel.
Och så finns det annat roligt också.
– En gång köpte vi glass, säger Siri
Sandström.
– Och en gång var vi på Pappa Grappa,
en pizzeria, fyller Ella i.
Och så börjar de räkna upp olika smaskiga pizzor.
Det är långt från den verklighet som
ligger till grund för African Madonna.
Nya Zeelandsfödda musikpedagogen och
kompositören Felicity Laurence skrev
verket som en reaktion på hungersnöden i
Etiopien 1986. Sedan dess har det framförts
över hela världen.
Text och foto: Marita Sköldberg
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I Hedvigs kyrka i Norrköping ska African
Madonna framföras av omkring 130 barn
och ungdomar på palmsöndagen.
På övningsdagen i februari var de flesta
deltagarna barn som inte sjungit African
Madonna tidigare. När verket framförs den
29 mars tillkommer ett 40-tal ungdomar
som varit med tidigare.
I African Madonna ingår en afrikansk dans
som Kicki Holmqvist, längst ner till vänster,
har koreograferat.

Emelie Pettersson från Ansgarskyrkans ungdomskör i Linköping och till höger Susanne Eriksson, pedagog i barnkören Non Stop i samma församling.
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Psalmjakten 2/2015

Jan Rudérus

Denna gång tar vi vår utgångspunkt i att fastan går mot sitt slut och påsken står för dörren.
Ledtråd 1
Vi börjar dagens psalmjakt med en psalm
som nog kommer att sjungas i många kyrkor
på palmsöndagen. Vilket nummer har psalmen i notexempel 1 i vår psalmbok?

Notexempel 1

Ledtråd 2
Nästa notexempel är en psalm som nog lika
säkert sjungs på många håll på påskdagen.
Vilket nummer har psalmen i psalmboken?

Notexempel 2

Den psalmen har, genom textförfattaren och
tonsättaren, italienskt ursprung. Men vi ska
sätta fokus på den svenska texten. Vilket
år skrevs, enligt uppgift i psalmboken, den
svenska texten?
Ledtråd 3: De två första siffrorna i årtalet
bildar ett tal. Vilket?
Ledtråd 4: De två sista siffrorna i årtalet bilder ett annat tal. Vilket?

Matematiken blir som följer:
Ledtråd 1 (ett psalmnummer), minus ledtråd
2 (ett annat psalmnummer), minus ledtråd 3
(ett tvåsiffrigt tal), minus ledtråd 4 (ett annat
tvåsiffrigt tal).

sjungas när nästa nummer av Körjournalen
publiceras, och där svaret på denna psalmjakt presenteras. Vad har psalmen för inledande text (de fyra första orden), vem har
gjort den svenska texten och vem har gjort
musiken?

Nu bör du ha fått fram ett tresiffrigt tal som
är numret på en psalm som lär ha börjat

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104,
741 95 Knivsta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu senast den 20 april.
Vinnaren får ett exemplar av den i höstas utkomna boken Psalmernas

väg, kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, band
1 (Wessmans). Vinnaren och svaret presenteras i nästa nummer av
Körjournalen.

Svar psalmjakten nr 1 2015
Notexempel 1 är ur Svenska psalmboken nr
478, ”Du morgonstjärna mild och ren”. Alltså,
ledtråd 1 = 478.
Psalmen har 8 verser, vilket ger ledtråd
2 = 8.
Notexempel 2 är ur Svenska psalmboken
432, ”Prisad högt av herdars skara”. Det är
början på vers 3 som citeras och det kan
man, om man inte vet det, ta ur psalmversregistret längts bak i psalmboken. Ledtråd 3
alltså = 432.
Matematiken: 478 – 8 – 432 = 38 ”För att
du inte tog det gudomliga”.

b 6
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œ  œ œ œ œ œ 

Fröj - das med Ma - ri - a al - la,

&

Œ œ 

Jag är

œ



din brud

Vinnare i psalmjaktstävlingen blev Anne-Marie Gustafsson i Hova som får ett exemplar
av boken Psalmernas väg, band 1.

För att du inte tog det
gudomliga
Texten till psalm 38 För att du inte tog det
gudomliga, berättar Olov Hartman, kom till
spontant under en ekumenisk retreat på
Sigtunastiftelsen i stilla veckan 1970.
”Jag gick under pauserna fram och tillbaka i Olaus Petri-kapellet mediterande över
palmsöndagens episteltext ur Fil 2. Det var
inte förmaningen om att ’vara så till sinnes
som Jesus Kristus’ (…) som grep mig, utan
krucifixet som växte fram ur förmaningen:
två krucifix hängde i kapellet, nu såg jag ett
tredje. ’För att du inte tog det gudomliga dig
till en krona’.”
Det första partiet omfattar v. 1–3. Varje
vers inleds här med ett ”För att du” och
avslutas med ”vet vi” vem/vad/var Gud är.
Härigenom mejslas en gudsbild fram i medveten kontrast mot alla konventionellt triumfatoriska bilder. Här framträder en Gud som
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Olov Hartman skrev texten till För att du inte
tog det gudomliga. Foto: Sven Järlås

har avstått från sin makt och höga status
för att i Jesus dela människornas liv, särskilt
deras som har det svårast.
Det andra partiet blir mot bakgrund av
denna bild och detta utgivandets drama
en bekännelse och lovsång i crescendo till
Jesus; ”Därför skall alla (…) säga/bekänna

œ œ œ œ œ œ 

œ œ 

me - dan äng - la - sång - er skal - lar

œ
i



w

An - den.

..

det: Jesus är Herre”. De sargade och döende skall dela lovsången med ”alla heliga,
saliga” och en dag skall hela mänskligheten,
ja till och med ”alla världar” dela samma bekännelse ”Jesus är Herre”.
Psalmen, en parafras på Fil 2:5–11, publicerades först i förslaget till psalmbokstillägget Psalmer och visor 76. ”Denna psalm”,
säger Hartman, ”ville inte ha några rim alls”.
Ingmar Milveden komponerade sin melodi
till texten 1970 och den trycktes i 71 psalmer
och visor 1971. Milveden var musikforskare
med medeltida hymner som ett av sina specialområden.
Börge Ring skrev sin melodi 1975 och den
trycktes i Alla de övriga 31, ett sånghäfte
utgivet av Tore Littmarck.
Genom sin anknytning till ett tonspråk från
den medeltida hymnen, men överfört till ett
modernt tonspråk, kan Milvedens melodi
sägas placera Kristus-hymnen i textens förlaga i nuet. Därmed betonas den långa traditionen i förkunnelsen. Med sitt vardagliga
tonspråk kan Rings melodi i stället ses som
ett betonande av nuet, nedstigandet och
fattigdomen. Två alternativa melodier och
två alternativa inställningar.
Ur boken Psalmernas väg, kommentarer
till text och musik i Den svenska psalmboken, band 1, Per Olof Nisser, Inger Selander,
Hans Bernskiöld (Wessmans Musikförlag
2014)
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Latinet: kyrkokörsångarens språk (del 1 av 6)

Martina Björk

Latinet lever i ny körmusik
atin är ett gammalt
språk. Ibland säger man
till och med att det är
dött. Och visst: Ingen
har det längre som
modersmål (men låt
oss komma ihåg att latinet har övergått i
de romanska språken, vilket jag skrev om i
min förra krönika).

När

vi sjunger på latin i våra körer är
texterna ofta hämtade från Bibeln eller från
gamla kristna texter såsom böner och hymner. Men ibland händer det att det dyker
upp nyskriven latinsk text på repertoaren.
Jag tror att många av Körjournalens
läsare känner till amerikanen Eric Whitacre, som blivit något av en superstjärna
inom körkomposition med sina virtuella
körer och klusterfyllda stycken. En av
hans största ”hits” är den undersköna ”Lux
aurumque”, vilket är latin och betyder ”ljus
och guld”. Men texten är varken gammal
eller ens på latin i sitt original. Förlagan
är en dikt på engelska, skriven av Edward
Esch, som lyder:
Light, warm and heavy as pure gold.
And the angels sing softly
to the new-born babe.

Whitacre ville ha denna korta juldikt på
latin och bad poeten Charles Anthony
Silvestri om hjälp med översättning. Resultatet blev:
Lux, calida gravisque, pura velut
aurum.
Et canunt angeli molliter
modo natum.

Om vi så översätter den latinska översättningen till svenska, får vi:
Ett ljus, varmt och mäktigt, rent såsom
guld.
Och änglarna sjunger milt
om den nyfödde.

Visst är det något som inte stäm-

mer? Vi kan märka ett par skillnader:
Medan det i den engelska dikten är guldet
som är rent (pure gold), är det i stället
ljuset som är rent i den latinska översättningen (lux … pura). Medan lux är ett
feminint ord är aurum neutralt. ”Rent
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Romanska målningar i Vä kyrka i Skåne. Texten på de språkband som änglarna håller i är
utdrag ur hymnen Te Deum Laudamus. På det vänstra bandet ”Tibi omnes angeli...”, ”Dig
(besjunger) alla änglar”, och på det högra ”Te Deum laudamus, te Deum confitemur”, ”Dig Gud
lovprisar vi, dig Gud bekänner vi”.

guld” borde därför ha hetat aurum purum.
Vidare får vi av den engelska dikten veta
att änglarna sjunger till (eller för) den
nyfödde. Men så blir det inte riktigt i
Lux aurumque. Med ordet natum får vi
betydelsen att änglarna sjunger om den
nyfödde. Hade översättaren i stället valt
nato hade det varit närmare originalet. I
latinet kan nämligen minsta bokstav vara
betydelseskiljande.

Miss

eller medveten justering? Silvestri skriver på sin hemsida att han värnar
om sin poetiska frihet. Han berättar att
han har fått ta emot kritik från latinister
för sin översättning, men att hans strävan
varit att skapa ett så sångbart latin som
möjligt. Och visst är det sångbart och
vackert! Lyssna hur Whitacre låter ordens
betydelser avspeglas i harmonierna och
dynamiken: hur ljuset (lux) växer sig varmt
(calida) och blir mäktigt (gravis) och rent
(pura). Och änglarna (angeli) som sjunger
(canunt) mäktigt (vilket inte sägs, men hörs
i musiken) och sedan mjukt (molliter). De
sjunger till honom som nyligen fötts (modo
natum) – och här går det över från moll
till dur, som om Jesu födelse är början på
något nytt.

Flera

av de ord som används i sången
är vanligt förekommande i körmusik. Här
följer en kort ordlista med orden i grundform. Accenterna talar om var betoningen
ligger, men skrivs annars inte ut i text:
ángelus: ängel; ángeli: änglar
aúrum: guld
cálidus: varm
cánere: sjunga
et: och
grávis: tung, mäktig
lux: ljus
módo: nu, nyss
mólliter: mjukt, milt
nátus: nyfödd
púrus: ren
-que: och
vélut: såsom

KÖRDRÄKTER

Varför

ville då Whitacre ha sången
på latin när texten redan fanns på engelska?
Det framgår inte, men min gissning är att
den latinska texten ger skönhet åt musiken
och tyngd åt det kristna julbudskapet. Latinet är – tycker i alla fall vi som sysslar med
det – så som ljuset beskrivs i sången: varmt
(calida), mäktigt (gravis) och rent (pura).

Tel 0470-39 170
info@aktivita.se
www.aktivita.se

Tel: 08-732 35 70
aktivita@aktivita.se
www.aktivita.se
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I körsvängen

Hallå där

Ny musik och samsjungen kör
När musikalen Petrus uppfördes söndagen
den 1 mars i en nästan fullsatt Högalidskyrkan i Stockholm, var det med ny musik och
nya arrangemang.
En samsjungen kör och skickliga och
välsjungande sångsolister, i rollerna som
Jesus och hans lärjungar, gjorde musikalen
levande.
Musikalen Petrus uppfördes första
gången 2007. Manusförfattare är prästen
och författaren Lars Collmar. Ny musik och
textbearbetning har gjorts av musikern och
tonsättaren Daniel Engström. Musiken i
Petrus är både klassisk musik, rock och jazzinfluenser.
Musikalen skildrar Jesus sista vecka i
livet – främst händelser där aposteln Simon
Petrus samtalar med sin Mästare Jesus från
Nasaret. Även Jacob Ingvarsson som Judas
Iskariot har en viktig roll. Simon Petrus
gestaltas av skådespelaren Joakim Saedén,
som med sin distinkta barytonröst levandegör den ivrige lärjungen som gång på

gång säger åt Jesus: Nej, inte ska du dö. Jesus
gestaltas av musikern, tonsättaren och artisten Veikko Kiiver, vars mjuka tenorstämma
passar utmärkt för denna roll.
Vi får bland annat följa Jesus och Petrus
på Förklaringsberget, i bönekampen i Getsemane, vid översteprästens hus, där Petrus
förnekar Jesus, och vid Gennesarets sjö, då
Petrus får säga tre gånger att han älskar Jesus.
Kören med 20-talet sångare var samsjungen, med Liselott Öhman som dirigent.
Regissören och prästen Kristina Ljunggren
fick kören att skickligt uttrycka känslor, som
växlade mellan hyllning av Jesus och ropen
Korsfäst, korsfäst!
Det behövs många aktörer för att genomföra denna musikal på 80 minuter. Tre
damer, med projektledaren Anna-Lena Engström i spetsen, gestaltade gamar som väntade på rov. En orkester spelade med Daniel
Bergström som kapellmästare och arrangör. I
föreställningen ingick ett avancerat ljud- och
ljusspel.
Tor Carlid

Tv-påsk från Växjö
Årets påskgudstjänster i Sveriges Television
direktsänds i år från Domkyrkan i Växjö.
På långfredagen står Kammarkören Sankt
Sigfrid och en cello för de avskalade musikaliska inslagen.
På påskdagen medverkar barnkörerna
Prima Visa och Prima Vox liksom Oratoriekören. Då blir det även blåsare och
stråkensemble och en evangeliefanfar
med glastrumpeter – passande i glasriket.
Högmässan avslutas med Händels Hallelujakören med alla körsångare, stråkar
och orgel.

Avicii-konsert
i Sävedalen
Den svenske artisten Avicii har skrivit en
mängd låtar, som Hey Brother och You
make me, som nått stor popularitet, även
för sina innehållsrika texter. Detta har
Sävedalens ungdomskör tagit fasta på och
den 27 mars gör de en Avicii-konsert i
Furulundskyrkan i Partille. Körens ledare
Maria Wall har arrangerat åtta låtar för
ungdomskör.
– När jag började läsa texterna till
låtarna insåg jag att många har mycket
bra texter som tar upp viktiga saker i
livet, inte minst ungdomars existentiella
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frågor, förklarar Maria Wall.
Konserten blir scenisk med repliker
och dans blandat med körsång. Medlemmarna i kören, ett 30-tal tjejer och killar i
åldrarna 13–23, har själva varit med och
skrivit manuset. Kören får under konserten
besök av en knäpp professor som forskar på
tonåringar och föreställningen har underrubriken ”En studie av 15-åringen”.

Radiopåsk från Umeå
Årets påskgudstjänster i Sveriges Radio
kommer från Umeå. Långfredagsgudstjänsten är från Umeå stads kyrka med medverkan av kyrkokören.
Påskdagens gudstjänst direktsänds från
en annan församling i Umeå, nämligen
Ålidhemskyrkan. Även där medverkar församlingens kyrkokör.

Gregorianskt dygn

Laurentius Petri
Sällskapet
för svenskt
gudstjänstliv
bjuder ännu en gång in till gregorianskt
dygn i Vadstena klosterkyrka. Utöver sång
och tidegärd kommer dygnet bland annat

Alexander Einarsson, kördirigent och
organist i S:t Petri
kyrka i Malmö, som
ska leda ungdomskörledarspåret under
sommarens dirigentkurser i Malmö.

Varför behövs ett ungdomskörledarspår?
– Dels för att lyfta ungdomskörarbetet ännu
mer. Och för att skola pedagoger att få in
ungdomar i vuxenkörer. Många gånger är
det ett hål mellan barnkören och vuxenkören.
Vad är viktigast för en ungdomskörledare?
– At ta det på lika stort allvar som att leda
vuxenkör. Att på allvar tro att ungdomarna
är förmögna att sjunga till exempel den
klassiska repertoaren, som ligger mig allra
närmast. Men egentligen är det ingen stor
skillnad mellan att leda ungdomskör och
vuxenkör.
Vad ska du lära ut på kursen?
– Det finns en kursplan som jag måste hålla
mig till eftersom det är en högskolekurs
på 7,5 poäng. Det blir bland annat repetitionsteknik, hur man planerar lektioner, vi
kommer att diskutera olika begrepp. Men
också hur man kan leka fram sångteknik via
improvisation. Det blir undervisning både
enskilt och i grupp. Det finns också mycket
problematik runt omkring att prata om, man
är inte bara körledare, ibland kan man vara
den ende vuxne som de tyr sig till.
Vilken är målgruppen för kursen?
– Det är yrkesutövande körledare, kyrkomusiker och musiklärare, men också studenter.
Tolv personer får plats. Det är Körcentrum
Syd som gör gallringen. Det här är ett väldigt
bra samarbete mellan flera körförbund och
Malmö högskola, det breddar hela KörSverige.
Din kör, S:t Petri ungdomskör, ska också
vara med. Vilken är deras roll?
– De ska vara övningskör. Studenterna
ska öva sig i att leda riktiga ungdomar av
kött och blod. Det blir fyrstämmigt, ganska
mycket åt det klassiska hållet, både sakralt
och profant. De kommer att vara med några
timmar varje dag, det blir en fortbildning för
dem också. Veckan avslutas med en gemensam konsert för alla körledarspåren i St
Andreas kyrka i Malmö. Det brukar vara en
maratonkonsert på ungefär två timmar.
Marita Sköldberg

att innehålla föredrag av domprosten i
Skara Carl Sjögren (t h) och orgelmusik
med Falu-organisten Henrik Alinder (t v).
Dygnet pågår från strax före sext den 17
april till strax efter sext dagen därpå.
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Delförbundsinfo

Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

30–31 maj Körhelg i Undersvik för sångare
i åldern 16 år och uppåt, under ledning av
AKO Anna-Karin Nytell Oldeberg, Annelie
Söderlind och Mia O Huusko
13–15 nov Körhelg i Undersvik för sångare
9–12 år
Anmälan och info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

25 april Barnkördag i Värnamo
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Info: ordf Gunnar Östlund,
gunnar.ostlund@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
29 mars African Madonna med barn och
ungdomskörer från stiftet. Kl 17 i Hedvigs
kyrka, Norrköping.
19 sep Workshopdag för körsångare,
Vadstena
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)

Skara stifts
kyrkosångsförbund
14–17 juni Musikläger för barn och ungdomar på Flämslätt, samarbete med Svenska
Kyrkans Unga
27 jul–2 aug Dirigent- och röstvårdskurs,
Ljungskile folkhögskola
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
25–26 april Barnkörläger i Kinna
10 okt Jubileumskonsert i Gustavi Domkyrka, Göteborg, med anledning av kyrkans
200-årsjubileum
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
Info: Staffi Lontos, ordf,
staffi.lontos@svenskakyrkan.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
18 april Barnkördag i Västerås, 6–10 år +
kör för medföljande vuxna, repertoar Alice
Tegnérsånger
25 april Barnkördag i Leksand, 6–10 år +
kör för medföljande vuxna, repertoar Alice
Tegnérsånger
20–22 aug Upptaktsdagar för kyrkomusiker,
Sjöviks folkhögskola
2–3 okt Barnkörläger, 8–12 år i Folkärna,
repertoar Georg Riedelsånger
Info: Anna Kjellin: anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Agneta Sonnebo
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu
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Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
11 maj Årsmöte i Lund
26 sep Röstcoachdag i S:t Hans, Lund
15 nov Stiftskyrkosångshögtid, Lunds
domkyrka
Info: Irene Jönsson,
irene8jonsson@gmail.com
www.fkl.se

Hallands
kyrkosångsförbund
11 april Övning inför Riksfest 2015, Kim
Lundberg och Elisabet Marmén, Falkenbergs församlingsgård
19 sep Övning inför Jubileumsfest i Gustavi
Domkyrka, Göteborg, förbundsdirigenterna
Kim Lundberg och Elisabet Marmén, Falkenbergs församlingsgård
10 okt Jubileumskonsert i Gustavi Domkyrka, Göteborg, med anledning av kyrkans
200-årsjubileum
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
10 okt Jubileumskonsert i Gustavi Domkyrka, Göteborg, med anledning av kyrkans
200-årsjubileum
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund
Info: Anders Göranzon,
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift

Gotlands Körförbund
Info: Ulf Smitterberg,
info@gotlandskorforbund.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
Info: Joakim Bergdal,
jbergdal@nordicmusic.se
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening
21–24 maj, Gosskörfestival i Rättvik för killar
6–20 år
Info: Lars Beckman,
Lars.beckman@svenskakyrkan.se
www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
17–18 april Gregorianskt dygn i Vadstena
(folder för nedladdning finns på hemsidan,
se nedan)
Info: Mattias Lindström,
mattias@lindstrom.be
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delförbund

Svenska Schützsällskapet
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna Dansgemenskapen i Sverige
28 mars Dansdag i Ansgarskyrkan,
Västerås
Info: Gunnel-Maria Palmqvist,
gunnelmariapalmqvist@gmail.com
www.psalto.se

4–6 sep Gospelfestival i Sundsvall
Info: Ann-Kristin Färnström,
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
19 april Repetitionsdag inför Riksfest 2015,
i Umeå och Skellefteå kl 14–17, i Lycksele kl
15–18
Info: Ewa Miller,
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Få besök av en förbundsdirigenten
SKsf:s förbundsdirigenter Kerstin Baldwin,
Sara Michelin och Lars Lind (inriktning barn)
kan komma ut till församlingar och delförbund för att hålla i övningsdagar, framför allt
inför riksfester.
Priset per dag är 4 000:- för medlemmar i
Sveriges Kyrkosångsförbund, och 8 000:- för
icke medlemmar.
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Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, info@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Monica Petterson Forsberg
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
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Arrangeras av
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Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu
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Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
biskop.vaxjo@svenskakyrkan.se
Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87,
peter.lundborg@svenskakyrkan.se
Bankgironummer
880-0617
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Välkomna till Umeå!

Organisationsnummer
873201-0569

Lyssna på riksfestkörer
Omkring 930 personer har anmält sig till
Riksfest 2015, som äger rum i Borås och
Örnsköldsvik 15–17 maj.
För den som vill höra riksfestkören sjunga
finns flera möjligheter. Klockan 18 på lördagskvällen den 16 maj blir det musikgudstjänst i Gustav Adolfs kyrka i Borås och i
Örnsköldsviks kyrka och dagen därpå är
det festhögmässa kl 11 i samma kyrkor. Ytterligare ett par offentliga gudstjänster och
konserter görs under helgen.

Förbundsstämma 2015
i Västerås
2015 års förbundsstämma har flyttats och
kommer att hållas i Västerås. Datum är 6–7
november. Sveriges Kyrkosångsförbund
håller förbundsstämma vartannat år.
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Ungdomskörfestivalen
2016 i Växjö
Nästa år är Ungdomskörfestivalen tillbaka i
gamla gängor, efter höstutflykten i år. Ungdomskörfestivalen 2016 äger rum i Växjö
under Kristi himmelsfärdshelgen, 6–8 maj.

Få besök av körpedagogen
Birgitta Rosenquist Brorson är nationell körpedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund.
Hon reser gärna ut till församlingar och håller i kördagar. Församlingen betalar resa och
uppehälle samt 3 000:- per dag om kören är
medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För
icke medlemmar är priset 6 000:- per dag.
Birgitta nås på brb@sjungikyrkan.nu

Kurs i liturgik
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ŶŵćůĂŶƐĞŶĂƐƚϭϳĂƉƌŝůƟůů͗ĐĂƌů͘ƐũŽŐƌĞŶΛƐǀĞŶƐŬĂŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞ
DĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉĊ͗ǁǁǁ͘ƐũƵŶŐŝŬǇƌŬĂŶ͘ŶƵ

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på framsidan
(ej adressidan) till KörJournalen,
Varpvägen 12, 757 57 Uppsala
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församlingsresa …

Gör som många andra grupper, låt Klosterresor arrangera er körresa, församlingsresa
eller personalresa.
TEL. 0703 16 70 36
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