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Ledaren

Sången håller oss vid liv
Det började så här. Med sång. Som liten
lär jag ha sjungit när jag tyckte om maten.
Låt maten tysta mun sägs det, men det lät
nog lite trivsamt så jag fick hållas. Bordssång som lovsång. Det har jag fortsatt med.
Inte så ofta när jag äter, men annars.
Eller började det redan så här? I begynnelsen fanns sången, och sången fanns
hos Gud, och sången var Gud. Den fanns i
begynnelsen hos Gud.
Skulle man kunna tänka sig att det är
svaret på Ingmar Bergmans fråga i radions
sommarprogram för några år sedan, som
Stina Ekblad spann vidare på i somras:
Varifrån kommer musiken?
Jag vet inte. Nog fick Bergman många
svar på sin fråga men ändå inget avgörande. Varifrån musiken kommer får kanske rymmas i mystiken.
Som så mycket annat finns musiken
självklart bara till men ändå oförklarligt.
Jag tror inte det går en dag utan att jag
sjunger om än bara några strofer i bilen
eller på en promenad. Ofta blir det sång när
dagen är slut. Sången är som bönen, den
finns där klar att koppla på. I glädje och
sorg. Uppsluppenhet och vemod.
Men musiken förblir inte i himlarymderna utan blir, liksom ordet, människa.
Den bor ibland oss. Vi hör dess härlighet.
Hur den banar väg och öppnar gränser.

Mot andra och mot oändligheten.
Musiken blir människa, sångare och
musiker som ger, inte bara sin sång, utan
sig själva. Och så växer körer fram, stora
och små. Med unga och gamla. Och just
där finns Sveriges Kyrkosångsförbund för
att främja denna rörelse på så många sätt
som möjligt!
Kyrkosångsrörelsen var när den växte
fram i början av 1900-talet en del av den så
kallade församlingsrörelsen, det vill säga
det frivilliga församlingsarbetet som var ett
svar på och en del av Folkrörelse-Sverige,
vid denna tid i den statliga kyrkan. Frivilligheten och idealiteten som vi nu talar så
mycket om i vår kyrka och vill värna och
ställa upp för.
Alltfort och kanske än mer idag är kyrkosångsrörelsen en folkrörelse som berör
så många oavsett ålder och varifrån man
kommer eller hör hemma. Sången förenar
och förmerar.
Att körsången i sig är församlingsliv och
gudstjänst kan behöva upprepas när man
ibland kan ana att det ses som ett särskilt
inslag i kyrkliga sammanhang.
Sång och bön. Det är själva grunden för
gudstjänsten. Sången är inte ett tillskott till
gudstjänsten eller något man fyller ut med.
Den är gudstjänst.
Jag tror att Ordet som evangelisten

Musiken blir människa,
sångare och musiker som
ger, inte bara sin sång, utan
sig själva.
Johannes skriver om i sin prolog – att
Ordet var i begynnelsen – rymmer musiken och sången. Och jag tror att vi mer och
mer inser att Ordet är så mycket mer än
bokstäver. Det är liv. Det är inte vi som håller sången levande utan sången som håller
oss vid liv.
När vi nu firar reformationsjubileum påminns vi inte bara om Ordet utan också om
sången. Det var med sången som reformationen blev folkets och det var med musiken man lovade Gud. Och den går vidare
med oss.
Tack till er alla körsångare och körledare
som ger av det ni är och har och sjunger
vecka efter vecka i våra församlingar och
kyrkor och låter sången ljuda.

Jan-Olof Johansson
Förbundsordförande i Sveriges
Kyrkosångsförbund,
biskop emeritus

Redaktörens rader

Pyramiden i Stjärneborg.

Som så många gånger förr fick jag problem när jag kom hem med bilden. Den
här gången hade jag visserligen kommit
ihåg att jag skulle försöka ta en omslagsbild, och därmed tänkt på dispositionen.
Ljusförhållandena var just inget att klaga
på, och motivet var som jag hade föreställt
mig det. På det stora hela var det väl inget
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större fel på bilden. Det stora felet var att
jag inte hade tänkt.
När Johan Denke före intervjun berättade om pyramiden utanför Järfälla kyrka
blev jag förtjust och bestämde direkt att
den bilden ska jag ta. Hur många chanser
får jag att ha en bild på en pyramid i Kyrkokörjournalen, liksom?
Utan tvekan spelade en härlig familjeutflykt en sommardag för några år sedan
roll. Utflykten gick bland annat till Malte
Liewen Stierngranats pyramid i Stjärneborg
utanför Aneby. Den minst sagt säregne
Stierngranat lät bygga den med Cheopspyramiden som förlaga och vilar sedan sin
död 1960 där, balsamerad i en inmurad
sarkofag. Pyramiden öppnas för besök söndagar om sommaren.
Det Adlerbergska gravkoret – pyramiden i Järfälla – öppnas inte för allmänheten,
men Johan Denke har varit inne i den och
berättade livfullt om det. Det kändes så rätt
att fotografera honom vid pyramiden. Fast

Hur många chanser får jag
att ha en bild på en pyramid i
Kyrkokörjournalen, liksom?
egentligen hade den inte ett dyft med intervjun att göra.
Så stod jag sedan där med en omslagsbild på en pyramid – inget bildalternativ
fanns – och en intervju mitt i tidningen
med en engagerad kyrkomusiker som vunnit en tonsättartävling. Att hitta rubriken
som överbryggade detta, med beaktande
av regeln att en rubrik ska ha täckning i
texten, kändes snudd på omöjligt. Men jag
hade helt mig själv att skylla.
Huruvida jag lyckades med det omöjliga
överlåter jag åt läsaren att bedöma, själv är
jag i alla fall synnerligen tacksam för pyramidens form.
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körsångaren

Olle Hollmer, Alnö

Sångskolan
ledde Olle till
kyrkokören
Han är prästson, aktiv i kyrkan, har
ett förflutet som ljudtekniker och
flera familjemedlemmar som jobbar
med musik. Men det tog över 60 år
innan Olle Hollmer var redo att börja sjunga i kör.
När kyrkomusikern i Alnö församling Lars
Lind bjöd in till sångskola för män i januari i år kom 24 män, varav en hel del bor på
Alnön. Av dessa har sex stycken fortsatt att
sjunga i Alnö kyrkokör. En av dem är Olle
Hollmer. Sångskolan kom i precis rätt tid
för honom. En bror och en son, som båda
är körsångare, hade peppat honom en längre tid.
– Jag kände mig lite sugen. Men det var
att gå utanför bekvämlighetszoonen.
Fram tills för några år sedan fanns det
inte på kartan för Olle att börja med någon
ny fritidsaktivitet. Aikidon, en japansk
kampkonst som han ägnade sig mycket åt i
ungdomen i Uppsala, hade han visserligen
återupptagit sedan barnen blivit stora. I
övrigt tog jobbet på det egna grönsaksgrossistföretaget, och dessförinnan den egna
morotsodlingen, all tid. Men för fyra år
sedan sålde han och hans fru företaget till
två anställda. Morotsodlingen hade sålts
långt tidigare. Numera sitter Olle i ett par
bolagsstyrelser och bidrar som konsult i
olika företag.
– Jag har gått ner från att jobba 150 procent till 70.
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Körsångare sedan: 2017

Tidigare ljudtekniker
Så Olle började som kyrkvärd i Alnö församling, och har under den senaste mandatperioden suttit i kyrkofullmäktige. Men
musik har han just inte ägnat sig åt sedan
han slutade som ljudtekniker på Sveriges
Television i Sundsvall på 1990-talet. Siffrorna har tagit över.
Fast i psalmerna har han alltid sjungit
med. Och när Olle läste Lars Linds inbjudan till sångskola var tiden alltså inne för
körsång. Kanske hade han börjat ändå.
– Att göra något annat så att man måste
använda nya hjärnceller är bra. Men jag
faller i skratt ibland när jag hör min egen
röst sväva iväg.
Sångskolan pågick under tre vardagskvällar i rad. De två första kvällarna var
männen själva. De fick kolla var de låg
i röstspannet, öva andningsteknik med
mera och förstås sjunga. Den tredje kvällen
anslöt Alnö kyrkokör, där männen på den
tiden var få.
– Det var roligt när alla män tog i så att
damernas peruker blåste iväg …

Jättesvårt
Att fortsätta att sjunga i kyrkokören efter
manskörskolan kändes naturligt för Olle,
men han tycker att det är jättesvårt.
– Han har inga lätta sånger, Lars. Men
han är en jätteduktig pedagog, han hör och
är konkret i sin kritik.
Olle känner sig dock inte bekväm med
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Nyheter

Sista chansen för
certifiering

Sensus studieförbund planerar för sin sista
certifieringsutbildning av Anti-agingpedagoger. Förhoppningen är att certifiera
totalt 20 personer. I november ges kurser
som är förutsättningen för att kunna bli
uttagen.
Av de 14 hittills certifierade pedagogerna är majoriteten kyrkomusiker. Flera
erbjuder sig att hålla kurser i församlingar
och stift. I år certifierades fyra nya pedagoger, däribland Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsdirigent Lars Lind, kyrkomusiker i Alnö församling.
Anti-aging är en metod för att hålla
sångrösten i trim genom hela livet, utvecklad av sångprofessorn Elisabeth Bengtson-Opitz.

Damkörverk om
flykt får stipendium

Prästen och författaren Anne Sörman och
tonsättaren och gitarristen Mauro Godoy
Villalobos får Svenska kyrkans kulturstipendium för projektet Varifrån kommer du
och vart är du på väg?, ett körverk för fyrstämmig damkör. Verket handlar om flykt
och ensamma ungdomars utsatthet och
har ett modernt tonspråk till texter med
utgångspunkt i Bibeln.
Verket ska uruppföras av damkören
Vox Marci vid återinvigningen av Markuskyrkan i Björkhagen. Därefter görs det tillgängligt för andra körer.

Reformationstema
i årsbok

Temat i årsboken för Svenskt Gudstjänstliv
2017 är Reformation & gudstjänst. Martin Luther och hans vän och kollega Philip Melanchthon – författaren till Augsburgska bekännelsen – och deras skrifter
är föremål för två artiklar, medan två
andra behandlar olika aspekter av reformationstidens gudstjänstliv i Sverige. En
femte artikel handlar om hur 1930-talets
kyrkliga förnyelse hämtade inspiration
från reformationen och den sjätte om hur
sinnliga element, med Frälsarkransen som
huvudexempel, återinträder i fromhetslivet. Dessutom innehåller boken 19 recensioner.
Svenskt Gudstjänstliv, som i år ges ut för
92:a året, innehåller vetenskapliga artiklar
och recensioner om liturgi, kyrkokonst,
kyrkomusik och predikan.
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De flesta ökade när
fler röstade
Lista mandatfördelning i Kyrkomötet under mandatperioden 2018–2021 (innevarande mandatperiod
inom parentes)

RESULTAT

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna: 76 (73)
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(POSK): 43 (38)
Centerpartiet: 34 (30)
Sverigedemokraterna: 24 (15)
Borgerligt alternativ: 22 (31)
Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA): 11 (11)
Frimodig kyrka (FK): 10 (12)
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK): 9 (6)
Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 7 (12)
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK): 7 (8)
Miljöpartister i Svenska kyrkan: 6 (12)
Av 251 kyrkomötesmandat är 2 reserverade för utlandsvalkretsen.

De politiska partierna blev de stora
vinnarna i årets historiskt välbesökta kyrkoval. De tre riksdagspartier
som ställde upp i valet till kyrkomötet fick tillsammans 195 000 fler röster i år än vid valet 2013.
Samtidigt ökade POSK (Partipolitiskt
obundna i Svenska kyrkan) näst mest av
alla nomineringsgrupper, både procentuellt
(+1,8 procentenheter), sett till antal röster
(+61 500) och sett till antal mandat.
Sverigedemokraterna, som storsatsade
inför årets kyrkoval, ökade procentuellt sett
mest (+3,3 procentenheter) och fick nio
fler mandat i kyrkomötet, nu 24 av de 251.
Räknat i anal röster var dock både Socialdemokraterna, POSK och Centerpartiet
mer framgångsrika. Socialdemokraterna
fick drygt 94 000 fler röster än 2013, jämfört med Sverigedemokraternas drygt
49 000 fler.
Valdeltagandet ökade från 12,8 procent
av de röstberättigade vid 2013 års val till
hela 19,1 i år. 2009 var valdeltagandet nere
i 11,9 procent. Totalt röstade i år 984 680
personer. Valdeltagandet var som högst i
Stockholms stift med 22,9 procent och som
lägst i Lunds stift med 16,8.
Tre av de nomineringsgrupper som sitter i kyrkomötet idag fick färre röster i antal

I årets kyrkoval utnyttjades röstkortet av
många fler än vid de senaste valen.
Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

räknat än 2013: Borgerligt alternativ, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan. Kyrklig samverkan i
Visby stift fick också färre och förlorade sitt
enda mandat.
Sverigedemokraterna ökade även i valen
till stiftsfullmäktige i hela landet och finns
nu representerade i samtliga. Vänstern i
Svenska kyrkan kom in i tre nya stiftsfullmäktige och Öppen kyrka i två. I Skara stift
fick nykomlingen Barn och Unga i Skara
stift ett mandat.
Marita Sköldberg
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Ny guide för
kyrkokörsångare

Vad innebär det att sjunga just i en kyrkokör?
Vad händer när under kyrkoåret? Och vad betyder
egentligen alla orden i ordningen för högmässan?
Det är frågor som tas upp i Sjung i kyrkan – en tongivande liten guide, som 2017
har tagits fram av Sveriges Kyrkosångsförbund.
Författare är Majken Frid Larsson och Per Larsson. Guiden passar för såväl nya
som erfarna kyrkokörsångare, från ungdomskör och uppåt.
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Sjung i kyrkan – Grundkurs för kyrkans körsångare är ett koncept som kan användas i stift och delförbund, kontrakt, pastorat eller för den enskilda kören.
Kursen innehåller sju olika delar. Kursmaterialet består av en ledarhandledning som kan laddas ner gratis från www.sjungikyrkan.nu.
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300 brev breddade
bild av Sandell
– Jag har inte sett att hon berättar
om sina sånger, men jag har sett
många spår av dem, säger Gösta Imberg.
Han har upptäckt över 300 brev
som Lina Sandell skrev till en av sina
närmaste vänner, och genom dem
lär han känna henne på ett nytt sätt.
När Jonas och Fredrika Sandell kom flyttande till Fröderyds prästgård hade de med
sig en liten kista på lasset. I den låg deras
son Carl Wilhelm, fem år gammal, som
hade dött precis när de höll på med att
packa. Något av det första som de fick göra
i sin nya hemförsamling var att begrava
honom. När ett nytt barn föddes, en lillasyster, fick hon ärva hans namn: Carolina
Wilhelmina. Hon kallades alltid Lina.
När Gösta Imbergs föräldrar kom flyttande till Fröderyd med honom och hans
tre syskon mer än hundra år senare var det
en annan prästgård som stod på tomten.
Men en ask som hade vuxit på tomten på
Linas tid stod kvar, och en flygelbyggnad
hade nyligen gjorts om till hembygdsmuseum och fått namnet ”Sandell-stugan”.
Där fanns några möbler, böcker och andra
föremål som hade tillhört familjen Sandell,
och vid asken hade det rests en staty av en
kvinna sittande på en gren och med ansiktet vänt mot himlen.
– Det var jättestort med Lina då, på

1950-talet, berättar han. Vi fick höra att den
dag när statyn avtäcktes hade församlingen
räknat med 500 besökare, men det kom
flera tusen. Mina syskon och jag fick ta
emot turistbussar och guida i museet.

Arkivöverraskning
Göstas intresse för Lina Sandell och hennes
psalmer växte och har hållit i sig. Under
många år som präst har han sjungit ”Bred
dina vida vingar”, ”Blott en dag”, ”Tryggare
kan ingen vara” och en del av hennes andra
psalmer tillsammans med gudstjänstfirande
församlingar, glada barnfamiljer och sorgehus. Många föredrag om Lina Sandells liv
har han också hållit.
Förra sommaren bestämde han sig för
att åka till Universitetsbiblioteket för att se
Sandell-arkivet där.
– På 1930-talet samlade Linas systerson
Nathanael ihop brev till och från Lina och
en del andra papper från olika håll, och en
kyrkohistoriker som hette Ernst Newman
såg till att Universitetsbiblioteket tog hand
om arkivet, berättar Gösta. Forskare och
biografiförfattare har läst det som finns där.
Gösta trodde att det han skulle få se
var det material som sammanställdes och
katalogiserades för ungefär 90 år sedan.
Men på listan fanns också en mycket nyare
post: drygt 300 brev till Augusta Almqvist,
inskrivna i katalogen 1999. De hade funnits
i privat ägo i många år.
– Jag hade läst att Lina hade en väninna
som hette Augusta Svahn, och medan jag
släktforskade i familjen Sandell upptäckte
jag att det var den Augusta som gifte sig
med Linas svåger Knut Almqvist ett år efter
att Linas syster Charlotta hade dött. När jag
såg listan förstod jag att deras vänskap hade
hållit i sig.

Lillans död
Kapseln med Linas brev till Augusta kom
in i läsesalen, och Gösta bläddrade fram till
den höst när Lina och hennes man Oscar
skulle ha blivit föräldrar. Där låg ett brev

Gösta Imberg och hans syskon var prästbarn, liksom Lina, och fick guida turister på
museet.
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Mer än 300 av Lina Sandells brev till Augusta
Almqvist hamnade på Universitetsbiblioteket i Lund 1999.

som Lina skrev när hon hade återfått en del
av sina krafter igen.
– Jag har visat det för en medicinhistoriker, och hon sa att det som Lina berättar
om vatten i kroppen och andra symptom
tyder på att hon fick havandeskapsförgiftning, berättar han. Lina berättar för
Augusta att läkaren som har kommit till
henne tycker att det är ett mirakel att hon
har klarat sig.
Dottern var död när hon föddes och fick
aldrig något namn – Lina kallar henne ”den
dyrbara gåvan” och ”Lillan”.
– Det verkar som om Lina såg det som
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Guds vilja att hon inte skulle få några egna
barn, säger Gösta. Hon engagerade sig
mycket i sina syskonbarn, och tre av dem
blev hennes fosterbarn och fick gå i skolan
i Stockholm. Andra, och Augustas flickor,
bodde också hos henne i perioder när det
behövdes.

Tjuvläsning
Att läsa brev som Lina Sandell har skrivit
till en nära vän, en kvinna som är några år
yngre än hon själv och som dessutom har
blivit en i familjen, är nästan som att tjuvläsa en dagbok. Breven är ju inte tänkta för
någon annan än Augusta.
– Jag tycker att det är en annan ton i
dem än i andra brev som jag har läst, säger
Gösta. Känslan som jag får är att hon skriver rakt ur hjärtat och inte håller tillbaka
något. Det är mycket om familjemedlemmar som hon och Augusta bekymrar sig
om, och särskilt om Augustas styvbarn.
Men det är också mycket som är vardagligt
och praktiskt. När Augusta bor på landet i
Småland och Lina bor i Stockholm beställer
Lina ibland mat. Vid ett tillfälle vill hon att
Augusta ska ordna fyra fårkroppar!

två systrar, en svåger och fem syskonbarn
på sju år.
– Jag tror att det är sina egna förluster
hon skriver om i den psalmen, säger Gösta.
Text och foto: Anna Braw

Lina Sandell läste ”andliga kalendrar” från
Tyskland och började sätta samman och ge
ut en egen, Korsblomman.
Både familjen Sandells och museets historia berättas med fotografier.

Augusta översatte
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Lina Berg, född Sandell

sjungikyrkan.nu

Carolina Wilhelmina Sandell föddes 1832, när hennes föräldrar Jonas och Fredrika nyligen
hade kommit till Fröderyd där Jonas hade blivit kyrkoherde. Sina första dikter skrev hon
som tonåring, och under sin livstid publicerade hon ett par tusen dikter och sånger samt
många artiklar under signaturen L.S..
Hon arbetade som förlagsredaktör och översättare hos Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen i Stockholm från 1861 men flyttade till huvudstaden först i samband med att hon gifte
sig med grosshandlaren Oscar Berg 1867.
Lina var engagerad i Betlehemskyrkan i Stockholm och deltog i den syförening som
prinsessan Eugenie samlade på Kungliga slottet.
Fjorton psalmer av Lina Sandell finns med i Den svenska psalmboken, och många fler
finns i olika tillägg och samfundssångsamlingar.

Mer info

Det är väl känt att Lina Sandell arbetade som förlagsredaktör och översättare åt
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Genom
breven har Gösta upptäckt två saker som
han inte visste:
– Dels arbetar hon nästan bara hemifrån, från sina syskons hem och från en
kurort dit hon reser för att gymnastisera
och få behandlingar. Hon berättar ofta att
hon är ”öfverlupen af arbete”, men det verkar också som om hon har en stor frihet.
Dels handlar många, många av breven
om att hon skickar material som Augusta
översätter och om hur och när Augusta
ska få betalt för det. Jag har aldrig sett det
samarbetet nämnt någonstans, men det
pågår länge.
Hur är det med de kända psalmerna –
skriver hon något om dem?
– Jag läser fortfarande. Det är över 1200
sidor! Än så länge har jag inte sett någonstans att hon berättar om eller kommenterar sitt eget skrivande. Däremot har jag
hittat många spår. Till exempel skriver hon
ofta ”en dag i sender” när det är svårt. Hon
förlorar ju sin pappa på ett dramatiskt sätt,
och när mamman också har dött ett par år
senare skriver hon att nu får Gud vara både
far och mor för henne, ”Han som har mer
än modershjerta”.
Båda formuleringarna finns med i den
första versionen av ”Blott en dag”, som
publiceras några år efter mammans död.
Då har Lina hunnit förlora sina föräldrar,

KÖRBELYSNING
Förstärker upplevelsen
av körens framträdande.
Dis ret
nstr ti n med
sma
h sta i pe are
n

da s addar

hh

ra sstar a sp t i hts med
rrst rt varmvitt e er
r v ande s

Tel 0523-22517

Sparta System AB

Det finns mer på vår hemsida

www.spartasystem.se
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Martin Luther – reformatorn

Mycket musik i reformationen
Reformationsåret speglas på massor av sätt runt om i
Svenska kyrkan. Ofrånkomligen i fokus står reformatorn
Martin Luther.
Kyrkokörjournalen uppmärksammar också reformationsåret, främst ur ett musikaliskt perspektiv. I tidigare
nummer har det handlat om Karin Runows musikal Luthers ungar, om psalmsång, nyskrivna reformationsverk

samt kyrkosångsfester. Den här gången handlar det om
själva starten för reformationen och vi listar musikaliska
händelser just dagarna omkring den 31 oktober.
En lista med dessa och andra musikaliska reformationsarrangemang under resten av året liksom utgivningar
finns på www.sjungikyrkan.nu. Tipsa gärna om fler, listan
uppdateras fortfarande. Skriv till info@sjungikyrkan.nu.

Martin Luther – reformatorn
Enligt traditionen var det den 31 oktober 1517 som Martin Luther spikade upp
sina 95 teser, skrivna på latin, på porten till
slottskyrkan i Wittenberg. Porten användes som universitetets anslagstavla. Kanske
stämmer inte datumet, kanske har spikandet inte ens ägt rum. Klart är dock att Martin Luther skrev teserna för att få till stånd
en akademisk diskussion om handeln med
avlatsbrev som han var starkt kritisk mot.
Sin skrift skickade han också till ärkebiskop
Albrecht av Mainz. Någon offentlig debatt i
den form Luther önskade blev det inte, men
teserna översattes till tyska, sannolikt av
Luthers studenter, och spreds snabbt. Därmed hade reformationen startats.
Ärkebiskop Albrecht av Mainz försökte
få folk att tro att de kunde köpa sig förlåtelse och en plats i himmelriket genom
avlatsbrev, utan att behöva bekänna sina
synder. Albrecht av Mainz var skyldig
påven pengar sedan han hade köpt sig
rätten att vara biskop i två stift samtidigt.

Påven och ärkebiskopen delade på inkomsterna från försäljningen av avlatsbrev.
Påven använde sin andel för att bygga
Peterskyrkan.
Martin Luther agerade utifrån sina
erfarenheter som biktfader i Wittenberg.
Han mötte oro och ovisshet hos fattiga
människor som inte hade råd att köpa
avlatsbrev. Luther menade att förlåtelse var
en Guds gåva och inget en människa kunde
förtjäna, och definitivt inte köpa.
Albrecht av Mainz svarade aldrig på
Luthers 95 teser men han lät skicka dem till
Rom.
När Luther enträget vägrade ta tillbaka
det han skrivit, och fortsatte att kritisera
påven och kyrkan, blev han 1521 bannlyst
av påven Leo X och förklarad fredlös av
kejsaren Karl V. Det var fritt fram att döda
Martin Luther ostraffat.
Men under beskydd av tre kurfurstar
kunde Luther fortsätta sin verksamhet som
universitetslärare, författare och predikant

Ett urval av Martin Luthers 95 teser om avlatens
innebörd
1. När vår Herre och mästare Jesus Kristus sade ”Gör bättring,
osv”, ville han att den troendes hela liv skulle bestå av bättring.
6. Påven själv kan bara förlåta en skuld i den meningen att han kan
förklara och bekräfta att Gud har förlåtit den. Naturligtvis kan han
ge eftergift i sådana ärenden som det ankommit på honom att avgöra; om man skulle ringakta det, skulle skulden bestå i sin helhet.
32. Den som tror att han kan vara säker på sin frälsning därför att
han innehar ett avlatsbrev, kommer liksom sina lärare att drabbas av
evig fördömelse.
35. De som lär att det inte behövs någon ånger för dem som friköper själar eller köper biktbrev, predikar inte kristligt.
36. Varje kristen, som verkligen ångrar sig, har rätt till full befrielse
från straff och skuld även utan avlatsbrev.
45. Man ska lära de kristna: Den som ser en behövande, går förbi
honom och sedan ger sina pengar för avlat, inte köper sig påvens
avlat utan i stället drar på sig Guds vrede.
46. Man ska lära de kristna: De som inte lever i överflöd ska behålla
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med Wittenberg som bas.
Fram till sin död strävade Martin Luther
efter att reformera (= återge något dess
ursprungliga och äkta form) den kyrka som
han själv var en del av. Hans ambition var
aldrig att starta en ny kyrka. Att det blev
så beror inte bara på teologiska meningsskiljaktigheter. Världsliga ledare som ville
minska påvedömets inflytande över det
egna landet fann stöd i Luthers teologi och
främjade reformationen.
En av dessa världsliga ledare var Gustav
Vasa som blev kung i Sverige 1523 och steg
för steg ledde landet mot en brytning med
påven. Först 1593 blev dock kyrkan i Sverige definitivt protestantisk. Då fattades det
avgörande beslutet att bejaka det protestantiska lärodokumentet den augsburgska
bekännelsen.
Huvudsaklig källa: Karin Johannessons
texter på www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

vad som är livsnödvändigt för det egna hushållet och under inga
omständigheter ödsla det på avlat.
50. Man ska lära de kristna: Om påven kände till avlatspredikanternas utpressningsmetoder, skulle han hellre se att Peterskyrkan
lades i aska än att den byggdes med hans fårs skinn, kött och ben.
94. De kristna ska uppmanas att sträva efter att följa Kristus, deras
huvud, genom straff, död och helvete,
95. och inte låta sig
invaggas i falsk andlig
säkerhet utan snarare lita
på att få träda in i himlen
genom många bedrövelser.
Ur De 95 teserna om avlatens innebörd av Martin Luther, översättning
Thor-Leif Strindberg (Allt
om Bibeln, häftad, 2016)
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Martin Luther – reformatorn

Martin Luther lät spika upp de 95 teserna, målning av Julius Hübner 1878

En vecka runt tesspikardagen
Urval av musikevenemang

28 oktober
Skara domkyrka kl 13: Musikalen Luthers ungar med
barnkörer från Skara, Berg, Väring och Tibro
29 oktober
Åhus S:ta Maria kyrka kl 11: Musikgudstjänst med Martin Luthers kyrkovisor i nya arrangemang för kör, solist,
trummor, bas, gitarr, flöjt. Medverkande är Körglädje &
instrumentalister
Stora kyrkan Östersund kl 16: Uruppförande av Fredrik
Sixtens Ett nådens oratorium, läs mer i Kyrkokörjournalen
nr 3/17
Strängnäs domkyrka kl 16: Sin nåd Gud aldrig sparar,
Strängnäs stiftskör framför psalmer från Martin Luthers
egen produktion i traditionell och ny ton, varvat med reflektioner av författaren Maria Küchen.
Uppsala domkyrka kl 18: Lutherkantat. Musikgudstjänst
med nyskriven musik för kör och orgel av B. Tommy
Andersson. Verket är beställt av Uppsala universitets
Körcentrum och bygger på fyra av Luthers koraler. Medverkande Uppsala Akademiska Kammarkör, Västerås
domkyrkas motettkör, Olle Persson, baryton, Johan
Hansson Lindström, orgel, Stefan Parkman, dirigent.
Domprost Annica Anderbrant
S:t Görans kyrka Stockholm kl 18: Konsert: Katekesen. Johann Sebastian Bach och Martin Luthers
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värld. Sanna Rogberg med kör, Gabriella Sjöström orgel,
Michael Persson berättare
31 oktober
Karlstads Domkyrka kl 20: Stiftskörkonsert med Bachs
kantat Vår Gud är oss en väldig borg, nyskrivna stycket
Gud vare lovad av Fredrik Sixten med mera
Uppsala domkyrka kl 18: Dramat om nåden och kraven – en musikgudstjänst med ord och musik. Orgel: Andrew Canning Flygel: Anders Bromander. Biskop Ragnar
Persenius och Kristin Windolf Granberg
2 november
Västerås domkyrka kl 19: Jag har alltid älskat musik.
Konsert med nyskrivna Lutherkantaten av B. Tommy
Andersson samt musik av bland andra Brahms, Mendelssohn och Linnerhed. Uppsala Akademiska Kammarkör,
Västerås domkyrkas motettkör, Olle Persson, baryton,
Johan Hansson Lindström, orgel, Stefan Parkman och
Johan Hammarström, dirigenter
3 november
Uppsala domkyrka kl 18: Rockatorium – Oratorium om
reformationen. Nyskriven musik för kör och rockorkester
av och med Niclas Dahl, läs mer på nästa sida
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Martin Luther – reformatorn

Rock-oratorium i
Domens jubileumsfinal
I Uppsala domkyrka uppmärksammas reformationens 500-årsjubileum stort under en vecka runt reformationsdagen. Finalen på veckan
är ett nyskrivet oratorium av Niclas
Dahl. Ett oratorium med rockkänsla.
Svenska kyrkan i Uppsala har beställt Rockatorium av Domkyrkoförsamlingens ungdomsmusiker Niclas Dahl. Verket framförs
den 3 november av Niclas kör DUM (Domkyrkoförsamlingens ungdomsmusik), Uppsala Vokalensemble, solisten Jonas Wåhlin
och musiker, däribland Niclas själv på pia-

no. Övriga instrument är orgel, saxofon, violin, gitarr, trummor och bas.
På Rockatoriums egen hemsida beskriver Niclas Dahl verket som ett mellanting
mellan rockmusikal och oratorium.
– Rockatorium är en musikalisk resa där
rockmusik smälter samman med vacker
körmusik, svängig popmusik krockar med
heavy metal och piporgeln möter elgitarren.
Verket består av tre akter om totalt 1
timme och 45 minuter. ”Korset, svärdet och
spiran” beskriver hur kristendomen gick
från att vara en liten folkrörelse till att bli
Romarrikets statsreligion och under medel-

Niclas Dahl har skrivit Rockatorium.

tiden bli mäktigare än Europas kungar.
”Den modige” handlar om hur Martin
Luther hamnar i händelsernas centrum
och startar det som vi idag kallar reformationen. Den tredje akten ”Den moderna
människan” tar avstamp i tiden efter reformationen och ställer bland annat frågan: I
en värld som förändras i allt snabbare takt
– vad ska vi tror på?
– Det är extra roligt att konserten har
fri entré – det blir som en stor present till
Uppsalaborna och alla som vill uppleva
Rockatorium i Nordens största katedral
den 3 november, säger Niclas Dahl.

Jättekör sjunger på Friends arena
Den 4 november välkomnas Sveriges alla
sångintresserade att vara med i en jättekonsert på Friends arena i Solna. Konserten
arrangeras av We Are Voice, en digital och
numera även fysisk körmötesplats startad av
Martin Rolinski, Simon Ljungman och Fredrik Berglund. På konserten kommer hela pu-

bliken, indelad i stämmor, att sjunga tillsammans med gästartisterna Tommy Körberg,
Malena Ernman och Sofia Karlsson.
Den digitala mötesplatsen finns i
form av en app som innehåller en kommunikationstjänst och övningsverktyg. I
appen finns all repertoar inför konserten i

november. Sångerna kan laddas ner både
som noter och stämfiler. Ett antal övningstillfällen på olika håll i landet har föregått
konserten.
Den som vill vara med köper biljett till
konserten. Ordinarie pris är 535 kronor,
rabatter finns för grupper.

Din kompletta nothanDel

www.wessmans.com
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Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag
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9-13 maj, 2018
Helsingborg, Sverige

HELSINGBORGS KÖRFESTIVAL

The Swedish International
Choir Competition

Early Bird Deadline: 9 oktober 2017 · Registration Deadline: 11 december, 2017

Scanna QR-koden och få
mer information

mail@interkultur.com · helsingborg.interkultur.com

/HelsingborgsKoerfestival

INTERKULTUR, Ruhberg 1, 35463 Fernwald (Frankfurt / Main), Germany
phone: +49 (0) 6404 69749-25, fax: +49 (0) 6404 69749-29
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Varsågod! – Ny musik hela året

”Nu kan jag bara ha roligt!
Två bidrag skickade kyrkomusikern
Johan Denke in till Stockholms stifts
kyrkosångsförbunds kompositionstävling. Båda finns med bland vinnarna. Fast inte i de kategorier som
Johan tänkt.
Johan Denke är en av relativt få nu levande
människor som har varit inne i pyramiden
vid Järfälla kyrka – ett gravmonument för
Olof Adlerberg och hans hustru Anna Sofia
Gyllenborg, färdigställt 1762.
– Vart 50:e år öppnas graven för kontroll
och det skedde något år efter att jag hade
börjat här, berättar Johan.
Det var 2003 som Johan Denke kom till
Järfälla församling, efter 14 år med andra
jobb, bland annat som musikredaktör på
Verbum förlag. Med åren hade en hel del
förändrats, inte minst han själv.
– Nu kan jag bara ha roligt, jag behöver
inte bevisa något. De körer jag leder kan
inte konkurrera med Radiokören, men om
vi gör fel kan vi ändå fortsätta med samma
sångarglädje. När olika röster i en vanlig
kör blandas, det är oslagbart tycker jag.
Tillsammans med sin kyrkokör tar han
sig an både smått och stort. I samarbete
med andra körer har de till exempel gjort
Jan Sandströms Rekviem, Händels Messias
och nu i våras Anders Nybergs folkmusikmässa Himmelen inom.
– Barockmusik och folkmusik är jag
hemma i och vi försöker musicera genretroget, säger Johan.
Det innebär till exempel att i barockmusiken sjunga luftigt och med dansanta
betoningar.

Sjöng med Eric Ericson
Närmast på almanackan står Egil Hovlands
Allhelgonamässa den 5 november – det
första verk som Johan ledde framförandet
av, som 20-årig organistvikarie i Eksjö kyrka 1976.
Då hade Johan aldrig sjungit i kör, förutom under orgelspelar- och kantorskurserna. Han är inte mycket till sångare, säger
han själv.
– Idag ser jag det som en tillgång att jag
inte har en operaröst. Då kan andra tänka:
”kan han sjunga som inte har bättre röst, då
kan jag också”.
En betydelsefull koristerfarenhet var
dock den korta tiden som tenor i Musikhögskolans kammarkör under Eric Ericson
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i slutet av 1970-talet,
då Johan gick på
musikhögskolan i
Stockholm.
– Jag har varit med
om hur han spelade
på kören som på ett
instrument. Vi övade
naturligtvis, men på
konserten var det
samspelet och tilliten
mellan dirigent och
kör som var viktigt.
Det har jag burit med
mig – när konserten
kommer musicerar vi
tillsammans och har
roligt.
Inte bara på konserter förresten, men
Johan är inte så noga
med beteckningarna.
– Vad vi än gör i
kyrkan så är det inför
Guds ansikte. Det är
gudstjänst oavsett vad
vi kallar det.

Läste Lilla katekesen
Johan leder en kyrkokör och en seniorkör
och deltar regelbundet i barnverksamheten.
Arrangemang skriver han för såväl körerna som för de för tillfället medverkande
instrumentalisterna. En och annan komposition har det också blivit genom åren.
Men tävlat i musik har han aldrig gjort, förrän han läste om kompositionstävlingen i
Stockholms stifts kyrkosångsförbund.
För Johan var det självklart att skriva
till texter av Luther. Han läste bland annat
igenom Luthers lilla katekes och landade
till slut i två a cappella-stycken som han
skickade in. Jag överlämnar mig* blev tvåa
i ungdomskörklassen och Kort ska man be
vann klassen SAB a cappella. Precis tvärtemot vad Johan tänkt.
– Jag tänkte på mina körer – när jag
skrev Jag överlämnar mig hörde jag kyrkokören här. Till Kort ska man be hade jag
en ungdomskör jag ledde på 80-talet i tankarna, de sjöng gärna i udda taktarter.

Leker med b
Den korta texten till Kort ska man be hade
Johan burit med sig i många år. Den fanns
i 1986 års psalmbok under rubriken Om

bönen. I stycket leker Johan med tonen,
bokstaven och ordet b(e) och de sista orden kommer som en överraskning. Stycket
skrevs utan nyanser.
– Jag tänkte bara fullt ös. Frimodigt står
det i noten.
Men efter önskemål är nyanser tillagda.
På så sätt kommer slutordet ”starkt” riktigt
till sin rätt.
Båda styckena har efter tävlingen sjungits av Järfälla Kyrkokör. En enstämmig version av Jag överlämnar mig har Johan gjort
för sin lilla seniorkör, som sjunger i såväl
gudstjänster som på äldreboenden.
För prispengarna i kompositionstävlingen gick Johan en sommarkurs i
STOMP.
– Man gör rytmer med kroppen, med
sopborstar, avloppsrensare, konservburkar
– you name it. Sök på STOMP på Youtube
så får du se!
Text och foto: Marita Sköldberg
* Den som är intresserad av musikteori kan
leta upp ett tritonussprång (”diabolus in musica”) i sopran- och altstämman och jämföra
med sångtexten just där.
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Kort ska man be
Text: Martin Luther
Musik: Johan Denke

Utdrag ur not – hela noten finns för nedladdning på www.sjungikyrkan.nu.
Martin Luther

Johan Denke
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Hela noten finns för nedladdning på www.sjungikyrkan.nu. Där finns
även vinnaren av tredje pris i klassen SAB a cappella i Stockholms
stifts kyrkosångsförbunds kompositionstävling: Men nu … av Maria
Löfberg till text ur Romarbrevet.
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Andra pris gick till Den inre tystnaden av David Åberg till text av
Dom Helder Camara. Noten finns utgiven på Bo Ejeby Förlag.
I arkivet på www.sjungikyrkan.nu finns också Johan Denkes andra
vinnarkomposition, Jag överlämnar mig.
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Psalmjakten nr 5 2017
Kommande söndag är det 20 söndagen efter trefaldighet. Söndagens tema är ”att leva
tillsammans”. Låt oss börja med en psalm
som finns i psalmvalslistor för denna söndag. En fingervisning kan vara att den aktuella psalmen finns i psalmboken under
samlingsrubriken ”Tillsammans i världen”
Notexempel 1
Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen i
vår psalmbok?
Vårt andra notexempel denna gång kan väl
strängt taget passa vilken söndag som helst
som lovpsalm.

Notexempel 1

#
& # C

Jan Rudérus

Œ œ œ œ

att sä - ga

˙.

œ

"ja"

œ œ œ œ

w

till Gud och sä - ga "nej"

Notexempel 2

&c œ

œ

Her - re

œ

var

œ

de

œ

œ

trog - nas

Notexempel 2
Ledtråd 2: Vilket nummer har psalmen i
vår psalmbok?

œ

œ

styr - ka

Matematiken är enkel: ledtråd 1 + ledtråd
2 = ett psalmnummer. Vilken är denna
psalm, nummer och namn?

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller i mejl till
kj@sjungikyrkan.nu senast 17 november. Vinnaren får Psalmernas väg Band II (Wessmans) på posten.
Vinnaren och svaret presenteras i nästa nummer av Kyrkokörjournalen.

Band II

Svar psalmjakt nr 4 2017
PS AL ME RN AS VÄ G

Notexempel 1: Psalm 46 Låt mig få höra
om Jesus. Exemplet taget från början av
vers 2.
Notexempel 2: Psalm 293 Sanningens
Ande. Exemplet är taget från slutet av vers 1.
Matematiken: 46 + 293 = 339

Himmelske Fader

Musik av Elena G. Maquiso, Filippinerna
Vinnare blev Vera Holmberg, Hyssna. Grattis! Boken Psalmernas väg Band II (Wessmans) kommer på posten.

339 Himmelske Fader

Daniel Thambyrajah Niles (1908–1970)
kom från en väletablerad tamilsk familj på
norra Sri Lanka. Efter studier i Jaffna och
Bangalore blev han präst i Metodistkyrkan och gjorde en enastående karriär i den
ekumeniska rörelsen. Han var med och
grundade East Asia Conference of Churches (senare Christian Conference of Asia),
och slutade som en av Kyrkornas Världsråds presidenter. Han arbetade många år
i församlingstjänst och som ledare för sin
kyrka, vars medlemmar är tamiler. Metodistkyrkan på Sri Lanka är känd för sina
många och högt ansedda skolor, colleges
och sjukhus.
D.T. Niles blev omtalad som evangelist,
predikant och psalmdiktare. Hans psalmer
finns i psalmböcker världen över. Han
översatte också psalmer till engelska eller
tamil.
Himmelske Fader – Father in heaven,
grant to your children – växte fram i sam-
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arbete mellan Niles och tonsättaren Elena
Granada Maquiso (1914–1995). Hon
kom från södra Filippinerna, men
hade i flera år studerat kyrkomusik
och pedagogik i USA. Från 1952
undervisade hon vid Sillimanuniversitetet på ön Negros, knutet till United
Church of Christ. Hon redigerade själv
en psalmbok på cebuano-språket. Den
innehöll många av hennes egna texter och
tonsättningar och används fortfarande.
Melodin till Himmelske Fader bygger på
en filippinsk folkmelodi.
Asiatiska melodier är ofta svårsjungna
för västerlänningar, men denna psalm är
lättillgänglig med en melodi som fastnar,
och en uttrycksfull text, som är som gjord
för Heliga Trefaldighets dag.
Anders Frostensons översättning är följsam till melodin och trogen originaltexten
utom i tredje versen där bönen om Andens
kraft för de utslitna och fattiga framträder

KOMM ENTA RER TILL
TEXT OCH MUSI K I
DEN SVEN SK A PSAL
MBO KEN

starkare i originaltexten.
Detta gör psalmen särskilt
kontextuell på Negros, där
en stor del av befolkningen lever
under mycket svåra förhållanden. Psalmen
har särskild betydelse i Svenska kyrkan,
som har ett avtal om full kyrkogemenskap
med den Filippinska Oberoende kyrkan
som spelar en framträdande roll i det
ekumeniska samarbetet i Asien. Den är de
fattigas kyrka på Filippinerna och mycket
närvarande bland plantagearbetarna på
sockerplantagerna på Negros.
Ur boken Psalmernas väg Band II, kommentarer till text och musik i Den svenska
psalmboken (Wessmans)

Filippinerna
Sri Lanka
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I körsvängen

Festligt firande med Lunk
Ett 70-tal körsångare från norr träffades 2324 september i Gammelstad när Luleå stifts
norra kyrkosångsförbund (Lunk) firade
70-årsjubileum. Nederluleå församling var
värdar, med organisten Andreas Söderberg
som spindeln i nätet. Den musikaliska ledningen stod förbundsdirigenterna Monica
Wasberg och Lena Stenlund för.
Lunk har specialbeställt en komposition
av Emil Råberg, och på jubileumskonserten
i Nederluleå kyrka uruppfördes körstycket
Sjung till Herrens ära. Musik av bland
andra Vivaldi, Rutter och Mendelssohn
framfördes också. Kyrkosångshögtiden
avslutades med söndagens festhögmässa.
– Det blev en fin helg med många
musikaliska möten, berättar ordförande Siv
Larsson. Vi får påfyllning på många olika
sätt när vi träffas och sjunger tillsammans.

Luleå stifts norra kyrkosångsförbund firade nyligen 70 år med en jubileumskonsert i Nederluleå
kyrka. Foto: Linus Öqvist

Friskvård när det är som bäst
För femte året i rad arrangerade Kyrkosångsförbundet i Lunds stift en röstcoachdag en lördag i september. 45 entusiastiska körsångare var samlade i S:t Hans församlingshem i Lund. Under dagen fick de träna andningsteknik, tonbildning och
uttryck under ledning av Eva Hallberg och Bo Isgar. Det blev kroppsmedvetenhet
med glädje, omtanke och nyfikenhet – friskvård när det är som bäst.
Dagen avslutades gemensamt med genomgång av första satsen ur John Rutters
Requiem under ledning av förbundsdirigent Stefan Ekblad. Eftersom verket var
nytt för de flesta blev det en liten utmaning som dock roddes i land med godkänt
resultat. Såväl sångare som pedagoger var mycket nöjda med dagen.
Text och foto: Iréne Jönsson

Gosskörernas dag lanseras
Den 6 maj nästa år kommer
gosskörernas dag för första gången att firas i Svenska kyrkan. Det
är Svenska kyrkans gosskörsförening som tagit initiativ till dagen. Föreningen hoppas att gudstjänster och konserter denna dag
och närmast följande söndag ska
bli en festdag för körsjungande
pojkar och män.
Gosskörerna har ett eget
skyddshelgen, St Dominic
Savio, som firas just den 6 maj.
Dominic Savio föddes i Italien
Gosskörernas skyddshelgon,
1842, ämnade bli präst men dog St Dominic Savio.
i sjukdom 14 år gammal. Han
kanoniserades 1954 och blev därmed den yngste personen
som blivit helgon i Katolska kyrkan på grund av att han levt
ett heligt liv och inte för att ha dött som martyr.
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Internationella körevent
till Sverige
Arrangören av internationella körfestivaler och -tävlingar,
Interkultur, kommer till Sverige två år i rad. I maj 2018
arrangeras The Swedish International Choir Competition i
Helsingborg. Utöver tävlingen,
som är indelad i 19 kategorier,
erbjuds bland annat individuell coaching, workshops och
många konserter runt om i staden. Senast en Interkulturfestival ägde rum i Sverige var 2004,
även då i Helsingborg. Den
gången deltog närmare 3000
deltagare, enligt Interkultur.
I augusti 2019 i Göteborg
är det dags för ett ännu större

Interkulturarrangemang: European Choir Games, också det
med en mängd tävlingar, konserter och andra körupplevelser.
Det blir det fjärde European
Choir Games i ordningen,
senast det begav sig var i Lettland nu i somras. Cirka 6 000
körsångare från hela världen
förväntas komma till Göteborg.
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”Med pedagogisk ledare och rätt teknik går allt”
I slutet av september var kören från Njurunda som jag är med i, med Birgitta Urbán som ledare, i Stora kyrkan i Östersund
på workshop. Vi var tillsammans med några körsångare från Östersund och Nationella Ungdomskören (NUK) och deras ledare
Birgitta Rosenquist Brorson.
Vi började med en gemensam uppvärmning med en springtur i kyrkan och mycket
sångteknik. Vi sopraner sjöng ett 3-struket
D vilket jag inte trodde skulle vara så lätt.
Men med pedagogisk ledare och rätt teknik
går nog allt.
Innan alla körsångare sjöng tillsammans
hade vi stämövning. Det var noter som
kändes omöjliga när vi skulle sjunga igenom dem själva i vår kör. Men sedan när
NUK var med var det helt plötsligt inte så
svårt, dessutom lät det fantastiskt.
Senare på kvällen hade NUK sin kon-

Workshop för ungdomskörsångare i Stora kyrkan i Östersund. Foto: Birgitta Urbán

sert. Otroligt bra var det. Det märks verkligen hur alla vackra rösterna lyssnar in
varandra. Jag blev väldigt inspirerad och

kommer nog själv söka till den kören efter
studenten.
Ellentin Ekhem

Sången i centrum i Solesmes
Sveriges Kyrkosångsförbund arrangerade
i september en resa till ett kloster i Solesmes, där den gregorianska sången studeras
och förvaltas. Kursdeltagarna lät sig översköljas och genomsyras av de gregorianska melodislingorna som bar bibelorden,
främst Psaltaren, under de sju tillfällen till
bön och mässa i klosterkyrkan som varje
dag erbjöd.
Klostret i Solesmes tillhör benediktinerorden med Benedikt av Nursia (480–543)
som sin största gestalt och grundare. Hans
regel centreras kring tre huvudsysslor: bön
(inklusive gudstjänst), studier och arbete:
”Ora et labora” – ”Bed och arbeta”.
Kursen innehöll förutom bönerna i
klosterkyrkan seminarier med kursledarna
Carl Sjögren och Berit Larsson. Dessutom
blev det tillfälle att möta några av munkarna som delade med sig av kunskaper i
gregoriansk sång, en föreläsning om Luther
från en katoliks synpunkt och livet i ett
kloster.
Gruppen fick möta broder Louis Marie,
nu trettio år, med tio år i klostret. Utöver
att vara en av bröderna som ingår i Schola,
den lilla övade kör som sjunger några
sånger i mässan, skall han också sköta
ringningen i klockan som kallar till bön.
Därför måste han gå upp 4.30 varje morgon. Klockan 5 väcks munkarna för dagens
första bön 5.30! Den sjunde och sista bönen
börjar 20.30.
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Alexander Olsson var en av
två studenter som fick stipendium för att delta i kursen i
Solesmes.
– Munkarnas lätta sätt att
sjunga inspirerade mig och
finns kvar för mina studier där
jag ska arbeta med liturgin.

Solesmes klosterträdgård.

Fader Michael och Louis Marie berättar om klosterlivet.

Kursen var en spännande och inspirerande möjlighet att få dela brödernas bön,
särskilt att lyssna och ta till sig deras sätt att
sjunga böner och liturgiska partier. Dess-

utom fick vi män också se något av deras
tillvaro inne i klostret vid måltiderna och
besöket i biblioteket med 300 000 böcker.
Text och bild: Per Larsson
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Glimåkrakör fyller 120
Hela 120 år firade Glimåkra kyrkokör i
mitten av oktober. På jubileumsgudstjänsten i Glimåkra kyrka framfördes ett collage
av sånger från körens start till dags dato.
De två första sångerna sjöngs från läktaren, där kören alltid stod förr. ”Hör! När
tempelsången stiger” och ”Ära ske Gud, så
ock hans Krist”.
Kören sjöng även ”Halleluja” med text
av Per Harling, ”Stor är hans makt” och,
under utdelandet av nattvarden, ”Jag vill
ge dig, o Herre, min lovsång”.
Kyrkoherde Anna J Evertsson delade ut
förtjänsttecken efter själva högmässan och
före sista sången. De som varit med längst
i kören har varit med i 50 år.
Gudstjänsten avslutades med Per Harlings ”Nu är gudstjänsten slut” med musik
av Magnus Kilvén.
Kören startades av kantor N.P. Norlindh på hösten 1897. Någon form av kör
hade funnits tidigare, men nu startades
Glimåkra kyrkokör och kören har sedan
dess förgyllt gudstjänsterna med sång.
Från början medverkade man även vid
begravningar.
Var det någon i kören som fyllde år
åkte man hem klockan 06.00 och sjöng

bland annat
”Vår sångarhyllning
tag” för jubilaren. Man
ordnade
samkväm för
familjerna
och även
andra bjöds
in med tanken att värva
medlemmar.
Det har
funnits
15–25 med- Glimåkra kyrkokör under ledning av Ingela Jönsson. Foto: Lars Havewald
lemmar i
fantastisk upplevelse att få vara med om. Vi
kören under alla dessa år. Ett antal kantorer
har även provat på att sjunga gospel under
har lett kören. Kantor Ingela Jönsson har
bland andra Samuel Ljungblahds ledning.
varit hos oss sedan 1978. Vi firade 100 år
Kören har under årens lopp genomfört
med att framföra Per Harlings spelmansutfärder, teaterbesök och arrangerat trevmässa ”Träd in i dansen.”
liga kvällar med god mat, lekar och med
Under senare år har vi sjungit med
sång och musik av egna talanger i kören.
Per Filip och Mats Paulsson. Vi har lett
Kören övar numera på tisdagskvällar med
önskesångernas kväll, vårcaféer, hela kyren social samvaro över en kopp kaffe.
kan sjunger och, som en höjdpunkt, varit
med i ekumeniska gudstjänster som sändes
Inger Mattsson
i SVT 2 fyra söndagar vid påsktid 2016. En
Ordförande i Glimåkra Kyrkokör
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Sparta System AB

Det finns mer på vår hemsida

www.spartasystem.se
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Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund
24–26 nov Barn- och ungdomskörhelg för
årskurs 4–7 på Stiftsgården i Undersvik. Lägret kommer arbeta med delar av Musikalen
”Legenden om de tre träden” skriven av
Karin Bengmark (Gehrmans).
Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
19 nov Psalmfrossa, Åtvidaberg
Linköpings stift i samarbete med
kyrkosångsförbundet
Info: Stiftsmusiker Karin Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift
(Kurser och mötesplatser)

Skara stifts
kyrkosångsförbund
18 nov Barnkördag i Tidaholm (Arrangeras
av Svenska kyrkans unga i Skara stift med
kyrkosångsförbundet som medarrangör)
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
www.skara.sjungikyrkan.nu,
www.facebook.com – Skara stifts
kyrkosångsförbundet

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

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
29 okt Körfest i Strängnäs domkyrka under
ledning av Stefan Säfsten. Gammalt och
nykomponerat till Luthers texter
20–22 april Ungdomskörfest på Stiftsgården Stjärnholm
Info: Mathias Thornander, mathias.thornander@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu – Delförbund

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
Övningsdagar inför Riksfest 2018. Anmälan
senast 28 jan. Körsångare från andra stift
välkomna i mån av plats.
17 feb Hagakyrkan i Borlänge med Maria
Granlund
14 april Mikaelsgården i Sala med Ulrika
Jonsson
15 april församlingshemmet i Nora med
Marie J:son Lindh Nordenmalm
Ung kyrkomusik:
13–15 april Flickkörfestival i Rättvik för tjejer
10–18 år, med Linnéa Brorson och Helena
Andersson Bromander. Musik från Västerås
stift
21 april Barnkördag i Falu Kristine kyrka,
6–12 år, musikalen Anna och Herr Gud av

Monica Dominique
11 maj Konsert i Västerås domkyrka med
deltagarna från Flickkörfestivalen i april
5–6 okt Barnkörläger i Mora kyrka, 8–13 år,
mässmusik för diskantröster
Info: Anna Kjellin,
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Erik Tinnis, erik.tinnis@svenskakyrkan.se
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund
8 jan Nyårsmöte och förbundsstämma,
Växjö
20–21 jan Körläger för killar, Söraby
3 mars Barnkördag i Gnosjö
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Kyrkosångsförbundet i
Lunds stift
16 nov Övningskväll inför Rutters Requiem,
Lund
19 nov Stiftshögtid i Lunds Domkyrka,
Rutters Requiem
Info: Irene Jönsson,
irene8jonsson@gmail.com
www.lund.sjungikyrkan.nu

Hallands
kyrkosångsförbund
11 nov kl 10–16 Kördag i Folkets hus, Varberg. Röstvård med Sabina Nilsson och
Maria S Andersson
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund
31 okt Stiftskörkonsert i Karlstads Domkyrka, Kantat nr 80 av Bach mm
Info: Anders Göranzon,
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet i
Härnösands stift
Info: Ann-Kristin Färnström,
ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delförbund

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

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund
Info: ordf Siv Larsson,
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
www.facebook.com – Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

Gotlands Körförbund
21 nov, 4 och 12 dec Övningsdagar inför
Här kommer nu ett Änglabud, en julkantat av
Arne Dagsvik
16 dec kl 18 Här kommer nu ett Änglabud
framförs i Visby Domkyrka
17 dec Här kommer nu ett Änglabud framförs i en landsortskyrka
Info: Anne Dungner Hjellström,
anne.dungner@svenskakyrkan.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
Info: Veikko Kiiver, vkiiver@hotmail.com
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
gosskörsförening
24–27 maj Gosskörfestival på Stiftsgården
i Rättvik
14–16 sep Gosskörläger i samband med
kyrkomusiksymposiet i Uppsala
Info: Margareta Raab,
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se - www.facebook.com –
Svenska kyrkans gosskorforening

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
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
Info: Gunnel-Maria Palmqvist,
gunnelmariapalmqvist@gmail.com
www.psalto.se

Kyrkosångens Vänner i
Göteborgs stift
Info: Rolf-Åke Fält,
rolf-ake.falt@svenskakyrkan.se

Förbundsinfo

Föredrag

Redaktör och projektledare
Marita Sköldberg, 070-212 21 66
info@sjungikyrkan.nu
Förbundskamrer
Sofia Lindström, 072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Nationell körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson, 070-651 41 88
brb@sjungikyrkan.nu

Sjung i kyrkan

V INTERMÖTE

I

S I G T U N A 2018

Samtal

Gudstjänster

8–10 januari

Medverkande:
Bengt Pohjanen, Lars Björklund, Magnus Malm,
Marie-Louise Beckman, Sven och Johanna Fridolfsson
Kursavgift: 1500 kr (rabatt för arbetslag)
Kost och logi: 2700 kr del i dubbelrum 3200 kr enkelrum

Sista anmälningsdag: 22 november på
www.sjungikyrkan.nu

I samarbete med

Sveriges Kyrkosångsförbund
www.sjungikyrkan.nu
www.facebook.com/
SverigesKyrkosangsforbund

Sång

Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
jano.johans@gmail.com
Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

www.sensus.se/riksfest2018
Sjung i kyrkan

Bankgironummer
880-0617

R I K S F E S T 2 0 18

Organisationsnummer
873201-0569

Beställ förtjänsttecken
till jul
Vill ni dela ut medaljer till körsångare vid
julkonserten? Då är det dags att beställa nu.
Förbundets kamrer, Sofia Lindström, har
hand om försäljningen av smycken, märken
och medaljer. Beställningar görs till
bestallning@sjungikyrkan.nu eller
072-727 12 12. Observera att beställningar
av märken och medaljer ska gå via delförbundets kassör. Mer information, bilder på
samtliga objekt och lista över kassörerna
finns på www.sjungikyrkan.nu under Vad gör
vi, Utmärkelser respektive Till försäljning.
Vill ni ge något till alla i kören – då passar
det senaste tillskottet i utbudet, körmärket
från 2016. Priset är 15 kronor för ett och 100
kronor för tio.

Öppen konsert under
stämma
I samband med Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstämma i Norrköping 17–18
november ger S:t Olofs Kammarkör en offentlig konsert. Fredagen den 17 november
kl 18.30 är alla som vill hjärtligt välkomna
till Hedvigs kyrka. Passa gärna på att träffa

Kyrkokörjournalen 5 2017

Sista dag för anmälan till Östersund: 31 oktober
Anmälan till Västerås startar 1 december

Kyrkoåret runt

Från mörker

Östersund 2–4 februari

företrädare för Sveriges Kyrkosångsförbund
runt om i landet.

Nordisk kyrkosångsfest
2018
Nordisk kyrkosångsfest hålls i Odense i
Danmark under Kristi himmelsfärdshelgen,
9–13 maj. Mer information och anmälan
på www.nksf2018.dk. Anmälningen är i full
gång, sista datum är 1 februari.

till ljus

Västerås 11–13 maj

Ung Körfest Skara 2018
Två körfester i en blir det nästa höst. Riksfest
för unga röster (från 9 år) och Ungdomskörfestivalen (från 14 år) arrangeras i Skara
domkyrka 19–21 oktober, delvis var för sig,
delvis tillsammans. I repertoaren ingår bland
annat Vi har vårt ursprung av Urban Andersson och Hans Nilsson och Latinsk mässa av
Rolf Gravé.
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Masugn plats för musikal om Rut
Det är inte särskilt ofta som kyrkokörer gör musikaler. Inte heller att
de fokuserar på den bibliska gestalten Rut. Och definitivt inte att de
framträder i gamla masugnar. Malmakören i Malmköping har nyligen
kombinerat allt detta, när de satte
upp Balladen om Rut i Björndammens masugn mellan Strängnäs och
Malmköping.
Det började med att Maria Kollind för ett
par år sedan flyttade till Malmköping och
gick med i Malmakören. Hon har arbetat

både som balettdansös, regiassistent, producent och präst. Hennes idé om att kören
skulle göra något med Agneta Pleijels Rut
– dramatisk berättelse i fem sånger hälsades
med ett glatt ja och förra våren drog arbetet i gång. I ett antal grupper har det arbetats
med skådespeleri, kläder, scenografi, marknadsföring med mera och i augusti-september spelades fem föreställningar i den gamla
masugnen som gjorts om till kulturscen.
Traditionella judiska sånger blandades
med nyskriven musik av körens ”egen”
kompositör och kapellmästare Gustav
Andersson till texter i Höga Visan. En

fyrmannaorkester kompletterade de cirka
40 personerna på scen.
Berättelsen handlar om Gamla testamentets Rut som förlorar sin man i kriget
och sedan följer sin svärmor Noomi till
hennes hemland. En berättelse om sorg,
längtan, uppbrott och kärlek.
2010 satte Malmakören upp musikalen Vägen om Malmköpings historia (se
Kyrkokörjournalen 5/2010) och under flera
somrar har kören haft dramatiska vandringar i Malmköping (se Kyrkokörjournalen 4/2015).
Text och bild: Marita Sköldberg

Malmakören framförde musikal i en nedlagd masugn. Ovan till vänster: Rut (i blått) fanns i tre upplagor, speglande hennes olika åldrar.
Nedan: Bröllopet för Rut och Boas förbereds. Till höger: Till sist fick Rut och Boas varandra.

