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Glitter, värmefläktar och glädjeF
Vintermötet i Rättvik en inspiration för
hela församlingslivet

F
F
F
F

Text och bild: Anna Braw

– Lill-Gabben, som han kallades,
var en stor personlighet, säger
biskop Jonas Jonson. Han fick stå
på en låda för att nå upp över predikstolskanten.
Och så ljuder en psalm starkt
som forsars dån i Stiftssalen.
Sveriges Kyrkosångsförbunds
vintermöte i Rättvik bjuder på både
historia och framtidstankar för körsångare, kyrkomusiker, präster och
andra församlingsmänniskor.
– Jo, vi tänkte att det kunde bli kallt i
de rummen, men prova den här, säger
damen i receptionen.
Mannen som gått för att påpeka att
temperaturen i hans rum är lägre än vad
som är acceptabelt får ta emot en värmefläkt över receptionsdisken.
Det pågår ombyggnader på Rättviks
stiftsgård den här vintern, och så är det
verkligen vinter också. Gnistrande vackert med sjöutsikt och träd och kyrkan
en liten bit bort, gnistrande kallt. Ska
man gå till sitt rum tar man sats och
springer. Att bli utelåst vore en sällsynt
dum idé.
Men i Stiftssalen på andra våningen
är det inte kallt. Den är i det närmaste
fullsatt, och eftersom Karin Ingebäck
har blivit sjuk och inte kan leda sitt
Sverker Linge.
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utlovade röstvårdspass har Birgitta
Rosenquist-Brorson tagit över och uppmanar alla att först välta ut tungan i en
övning och sedan dra upp överläppen i
en annan.
– Visa huggtänderna! säger hon.
Körsångare och kyrkomusiker lyder
mer eller mindre vant, präster kanske
något mera ovant. Birgitta tipsar om
hur man kan anpassa instruktionerna
för att hjälpa barn och ungdomar att
leva sig in i övningarna.
– Men ni behöver inte anteckna!
säger hon när några deltagare griper
efter block och penna. Var med nu, så
får ni allt på papper sedan.
– En församling hade bokat tolv platser åt kören, men det blev inte tillräckligt många, och då bjöd de med andra
i församlingen också, berättar Lars
Åberg. Det tycker jag är spännande.
Han är en av dem som varit med och
planerat årets vintermöte, och visserligen har det till stor del karaktären av
fortbildning för kyrkomusiker och präster, inte minst när man ser på deltagarskaran, men flera av de stora arbetspassen är föredrag med åhörarmedverkan.
På det viset kan till exempel en diakonimedhjälpare eller en kyrkvärd också få
med sig ny inspiration hem.
Anders Bergquist är en av de mest
Lars Åberg.

långväga gästerna. Trots sitt svenska
namn är han ”mer brittisk än britterna
själva” och har varit präst i Church of
England i många år. Han berättar om
arbetet med den nya handboken där
både på ett mindre pass och tillsammans med Sverker Linge och Lars Åberg
från Linköpings domkyrka. Och så
uppmanar han alla att leta sig fram på
webplatsen Transforming Worship och
låta sig inspireras.
Lars Åberg vid pianot och overheadapparaten låter deltagarna provsjunga
ny gudstjänstmusik från det svenska
handboksarbetet.
– Hur ska man göra om man vill
bli testförsamling för det här? frågar
någon.
– Det är för sent, säger Lars. Men
man kan göra det ändå och låta bli att
be om lov …
Biskop emeritus Jonas Jonson ser till
att alla har psalmboken och Psalmer i
2000-talet i handen. Rubriken på hans
pass är ”Psalmer vid Siljan”, och han
berättar om en rad textförfattare och
musiker som bosatt sig nära Rättvik.
Lill-Gabben, den originelle prästen Sven
Gabrielsson, var en av dem. Steget från
föredrag till allsång är lika långt som ett
kort preludium på Stiftssalens flygel.
Biskopen berättar också om hur han
Anders Bergquist.
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som föreståndare på stiftsgården ofta
gick undan ett par timmar på eftermiddagen för att skriva den text som
behövdes till kvällen.
– När jag tittar i sångpärmarna som
ligger utanför kapellet här ser jag att
ungdomarna fortfarande sjunger många
av de sångerna, säger han. En del av
dem har nog bara överlevt här. Men en
del andra har spridits över världen!
Han har ställt samman ett häfte med
psalmer som inte finns i psalmboken
– martyrpsalmen från Strängnäs domkyrka, en version av en gammal text
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som istället för sin första vackra men
inte så församlingsvänliga melodi har
fått en ny och mer visaktig, signerad
Britta Snickars (som också har varit
kyrkomusiker i Strängnäs domkyrka).
Och alla sjunger.

I nästa nummer av Körjournalen: Vintermötets huvudgäst, den brittiske tonsättaren Bob Chilcott.
Det material som Anders Bergquist talade om finns på webplatsen
www.transformingworship.org.uk.
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Nya tider – nya poeter – nya
Var finns de texter som behövs i
gudstjänsterna och i kyrkans olika
grupper idag och imorgon?
Och vilka texter behövs?

Det var utgångspunkten för ett panelsamtal under vintermötesdagarna i
Rättvik, av möteskommittén kallat
”Nya tider – nya texter – nya poeter”,

som kom i höstas. Tillsammans med
sin man Per-Ole, som är präst i Svenska
kyrkan, har hon också skrivit texterna
till Bunkeflo-mässan. Hon samarbetar
med tonsättaren Bertil Hallin, skriver
på Aftonbladets kultursida och undervisar på skrivarkurser. ”Visan om
snällheten” är en av många ”vistexter”
ur familjeandaktsboken, en del av dem
redan tonsatta, andra på väg att bli det.

Visan om snällheten

Inga-Lina Lindqvist
Inga-Lina Lindqvist debuterade som
poet på Wahlström & Widstrand 1994
och har sedan dess skrivit lyrik, romaner, ett par barnböcker – och familjeandaktsboken Hej Gud! Är du där?

När jag har saltat gröten
syns saltet inte mer.
Jag hade salt i handen.
Nu är det inte där.
Men äter jag av gröten
är gröten faktiskt salt.
Trots att jag inte ser det,
finns saltet överallt.
Och när jag tänder lampan

Hofverberg igång med att skriva. Hon
vann tävlingen med Prästgudinnan,
berättelsen om fotbollstjejen och prästdottern Hedda, och sedan dess har det
blivit ytterligare tre böcker om henne.
Åsa skrev och valde andras texter till
Barnens stora bönbok, en familjeandaktsbok, och har också fått Anders
Frostenson-stipendiet vid ett par tillfällen. Hennes senaste bok, utgiven på
egna nystartade förlaget Rosa Huset,
heter Sally och änglasolot.

Åsa Hofverberg

När Libris förlag utlyste tävlingen
”En riktigt bra barnbok” kom Åsa
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Du är här, Gud
– i trädgårdsjobb, i skördetid,
i brun och stenig jord,
i friska luften, hög av höst,
i tacksamhetens ord,
i skön jargong, i glada skratt,

där en av Sveriges mest produktiva
psalmförfattare, biskop emeritus Jonas
Jonson, mötte den något yngre poeten
Elin Klemetz. Vi talade om inspiration,

F

når ljuset överallt.
Jag tittar under sängen
och hittar genast allt.

F

Men säger jag till ljuset:
”Du måste ligga still!”
– då skrattar bara ljuset
och lyser var det vill.
Och så är det med snällhet:
Den är som ljus, som salt.
Den känner inga gränser,
når alla överallt.

F

En hand på ledsen axel,
en filt när det är kallt,
som saltet är i gröten,
som ljuset är i allt.

i blickar där vi ser,
i tröst när någon har det svårt,
i bönerna vi ber.
***
Jag vill stanna en stund här ute.
Just nu är jag alldeles slut.
Jag vill lägga mig ner i lä
där jag kan få andas ut.

F

Så länge har jag haft bråttom
och gjort det jag trott att de vill.
Nu vill jag stanna här ute.
Gud, hjälp mig att räcka till!
Jag vill stanna en stund här ute
och söka det som är jag.
Jag vill lägga mig ner i din hand
där jag kan få vara svag.
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texter F F F
uppdrag, respons och mycket annat.
Här är, som en fortsättning på samtalet, några av de författare som har
dykt upp i mitt arbete på Libris förlag
under de senaste åren. Elin Klemetz och
Elin Nicklasson var två av dem som
skickade texter till oss när vi arbetade
med projektet ”Skriv om tro” tillsam-

F

F

mans med Frizon och tidningen Gyro
(numera IKON 1931). Det resulterade
i boken Om tro, som rymde texter av
50 skribenter och som fick ett väldigt
varmt mottagande. Den är slutsåld
sedan ett par år, men beställ den gärna
på biblioteket!

Anna Braw

håret uppfluffat snett åt höger jag
gick barfota över klistergolvet drog
upp rullgardinen med ett ryck i
vita plastknoppen på snöret
gäspade
Men… Va?
Där blev jag stående jag minns inte
hur länge
med tefatsögon
munnen fånigt halvöppen
och hakan tappad på fönsterbrädet
inte kunde jag
nej inte kunde jag ha anat
eller hade jag glömt
hur hade jag kunnat glömma

F
Elin Klemetz

Elin Klemetz (tidigare Nilsson) kommer
från Växjö och har under de senaste
åren bott i Göteborg, där hon studerar
journalistik. I höstas praktiserade hon
på Filter-redaktionen, och i vår gör hon
sitt examensarbete. Hon har arbetat i
team i en London-församling och gått
en bibellinje med skrivarinriktning på
Liljeholmens folkhögskola.
– Jag hade skrivit hela tiden innan
dess, men aldrig visat något för någon,
berättar hon. Det var min lärare Åsa
Molin som tyckte att jag skulle skicka
in några texter till ”Skriv om tro”. Hon
har betytt mycket för mig.

Evighetsmorgon
Det var tidig morgon kanske tisdag
klockan ringde och jag ville bo i
min kudde men hjärnan och minuterna tvingade mig upp kall värld
varm säng ögonen små fast tunga
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att jag har fönster mot evigheten
***
Vi ska andas
En dag
ska vi andas,
ja fy vad vi ska andas!
En dag när taggtråd inte längre
sliter och barn inte svälter sönder
En dag när maktmurar är pulver
och jorden fått ett alldeles nytt
grönt
En dag när ångest tappat greppet
och Gud och änglarna och vi
dansar samba in i evigheten
Då ska vi andas,
först då kan vi andas.
Ut.

Elin Nicklasson
Det var tänkt att Elin Nicklasson
också skulle vara med i samtalet
i Rättvik, men hon fick förhinder
eftersom hon just hade börjat en ny
anställning. Elin har gått skrivarlinjen
på Bona folkhögskola i Motala och
finns i Linköping, där hon har utbildat
sig till förskollärare. Hon har medverkat med dikter i flera Libris-böcker
efter Om tro.
Hur jag ligger med kinden nära
kattens hemvarma nos.
Vem hade bett om en sådan
skönhet?
Kanske var den uttänkt mot allt
skrot jag fått
i vågskålen i dag?
Hur kan glädjen bli så ny och
enkel?
Gud andas mellan kattens nos och
min.
Jag kan se lite igen.
Jag tror det tröstar.
***
Så kom du i det lilla
kom du i stall, i krubba
kom du levande in
lågt under stjärnan
Så kom du till mig
in i salongen
i en film om det svaga
rörde ryggraden
popcornshuden
Så kom du
sandalklädd
med smutsdimmiga fötter
gick du bland gråtande
Så går du
sandalklädd
bland själarna på Hennes &
Mauritz
går du bland kropparna
Så kom du till fiskaren
samlaren
stillade du storm
gav du att äta
Så går du här med mig
där jag går – sandalklädd
söker samla, fiska, plocka
något värdefullt till dig
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Jerker Leijon
Med bestörtning och sorg har kör-Sverige nåtts av budet att
Jerker Leijon gått ur tiden. Han var välkänd och älskad av
så oerhört många körsångare genom sin musik och då främst
den musik han skrev för kyrka och gudstjänster.
2002 utsågs Jerker Leijon till mottagare av Gustaf Auléns
pris, som delas ut av Sveriges Kyrkosångsförbund. Prismotiveringen var bl a: ”Jerker Leijon har med sin satsning på ”Vi
som inte kan sjunga-körer” visat, att det är många som kan
och vill. Med fast övertygelse, stor entusiasm, professionell

musikalitet och positiv pedagogik har han initierat och i över
tio år själv bedrivit körskola för vuxna”.
Ett mycket stort antal män och kvinnor har genom Jerker
Leijons verksamhet fått ökat självförtroende och upptäckt
sin egen musikalitet och förmåga till sång. Jerker hävdade att
alla kan sjunga om de får ”känna trygghet i kören och glädje
i musicerandet och om körledaren visar tålamod”. Detta
tillämpade han i de många nybörjarkören han lett under
många år och har på det viset stärkt och uppmuntrat deltagarna att våga använda sina röster.
Vi sörjer Jerker djupt och tänker på hans familj och allra
närmaste.

Ny redaktör

KÖRRESOR
MED
TM RESOR

Styrelsens arbetsutskott har beslutat anställa journalisten
Marita Sköldberg som ny redaktör från och med 1 februari.
Hon kommer, förutom jobbet som redaktör för Kyrkokörjournalen också att vara ansvarig för förbundets allmänna information och vår hemsida. En närmare presentation kommer i
nästa nummer.
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Ordföranden har ordet
Nr 1 2010 Årg 21
Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf.

E

n av kyrkvärdarna i den församling jag arbetade i sa en gång
efter en konsert i kyrkan: ”Det
är så fantastiskt med musiken – den har
på ett märkligt sätt en särskild kanal
och går direkt från örat till hjärtat.” Jag
har ofta tänkt på henne och hennes ord.
Musik berör oss rakt in i livet på ett
sätt som ord sällan kan. En kvinna som
nyss förlorat sin man beskrev sin upplevelse av att bli sedd och förstådd när
hon lyssnade till ett nyskrivet rekviem.
Musiken uttryckte det som kändes i
henne och det blev till ett djupt mänskligt möte, trots att hon satt anonym i en
kyrkbänk bland flera hundra besökare.
Det som sker i mötet med musik tangerar det som Jesus talade om när han
ställde fram barnen som förebilder.
”Den som inte tar emot Guds rike som
ett barn kommer aldrig dit in”. (Mark
10:15) Barnen behöver inte analysera
eller förstå eller sätta upp system och
regler om hur man ska tänka och vad
man ska tro – barnen har ofta mycket
lättare att ta emot rakt i hjärtat. Musiken har ett språk som gör det möjligt
att ta emot utan att jag behöver värja
mig eller ha förbehåll. Den talar till
hjärtat och jag kan tillåta mig att bara
ta emot och låta mig bli berörd.
Att få möjlighet att lyssna till musik är
fantastiskt – att ha möjlighet att själv
utöva musik på olika sätt är också fantastiskt. Men att som jag, få möjlighet
att engagera mig för alla körer och körledare i Svenska kyrkan genom att vara
ordförande i Sveriges kyrkosångsförbund känns fantastiskt! Det är med stor
ödmjukhet som jag går in i uppgiften.
Utmaningen är bland annat att värna
om traditioner som t ex riksfester och
samtidigt tänka nytt. Att verka för att
sången i församlingarna växer och att
ni som sjunger i kör i församlingarna
förstår hur viktiga ni är.
Hösten 2008 träffades styrelsen under
en vecka för att hitta riktning och
inspiration i det nya. Jag skulle bara
vilja påminna om några av de riktlinjer
vi då angav och som vi i styrelsen hoppas kan vara till inspiration för er alla:
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Amazing!
När Lucia intog
S:t Pauls Cathedral
Text: Anki Lindström Larsson

Come and enjoy this special time
of year at
St Paul’s Cathedral. The Sankta Luc
ia Carol
Ser vice with the Swedish Church
is dramatic
ser vice not to be missed (11th Dec
ember
1830). A candlelight procession with
traditional British, Swedish and interna
tional carols
is dedicated to St Lucia, a symbol
of light in
darkness. During the ser vice, Luc
ia appears,
dressed in a white gown, wearing
a crown of
candles.

På svenska församlingens hemsida kan
man läsa: ”Luciagudstjänsterna utgör
ett synnerligen viktigt inslag i församlingsverksamheten – som gudstjänst,
Sverigefrämjande kulturarrangemang
och finansiell resursskapare i de båda
svenska kyrkorna i London. På många
ställen runt om i Storbritannien sker
sedvanligt firande vid många tillfällen i
december. Luciahögtid hålls i kyrkorna
i London med introduktion i början och
en meditation med bön i slutet av tåget.
Efter Luciaframträdandet serveras kaffe,
lussekatter och pepparkakor. Då säljs
även glögg och överblivna basarvaror.
Luciagudstjänst firas även i Brighton/
Hove, Birmingham och Edinburgh.”
Till dessa arrangemang i de svenska
kyrkorna har under senare år tillkommit luciagudstjänster i någon av
Londons katedraler. Vartannat år sker
detta i S:t Pauls Cathedral och vartannat år sedan 2008 i Westminster
Cathedral, dvs den katolska katedralen. Och nog är det märkligt – de
väldiga kyrkorna fylls till sista plats
av engelsmän, som vill uppleva denna
märkvärdiga svenska tradition.
I Ulrika Eleonora församling i London finns en stor kyrkokör, som tar
huvudansvar för luciafirandet i London,
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Foto: Graham Lacdao

En av de mest hållbara och, verkar
det som, växande traditionerna i
Sverige är luciafirandet. Det lussas
på förskolor, i seniorboenden, skolor, församlingshem, torg, kyrkor,
sjukhus, arbetsplatser – ingen kan
undgå att se minst ett luciatåg. Och
när svenskar flyttar utomlands tar
man med sig sina traditioner och
förstärker dem åtminstone ett snäpp
ytterligare. Så är det i Svenska kyrkan i London, luciafirandet är en
viktig del av församlingens liv.

men man inbjuder alltid en kör från
Sverige att vara med. Katedralsgudstjänsten inleds av den gästande kören
med ett eget program och i det avslutande luciatåget deltar också kören från
Ulrika Eleonora.
2009-års gästande kör var Svenska
Kyrkans Nationella Ungdomskör, dvs
SKsf:s egen kör. Den består av ungdomar
från hela landet, och det var en logistisk
bragd, som låg bakom det faktum, att
ungdomarna kunde strålade samman
på Sjömanskyrkan i London onsdagen i
luciaveckan. Det blev inte många shoppingvändor eller pubbesök för ungdo-

marna, de var i selen hela dagarna. Programmet skulle samsjungas med Ulrika
Eleonorakören, och man hade egna repetitioner, innan det var dags för det första
framträdandet på den svenske ambassadörens residens. Där lussade man inför
inbjudna londonsvenskar, ambassadfolk
från andra länder m fl. Mest förbryllad
vid det tillfället var en kinesisk diplomat,
som flera gånger bad en av de svenska
värdarna att förklara vad som egentligen
stod på.
Dagen efter var det the Church
House, engelska kyrkans huvudkontor,
som inbjudit de svenska lussarna. Lucia-
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John Woolfenden
överlämnar nu, efter
många år som koordinator, det tidsödande arbetet med
att förbereda lussefrandet i London till
Elisabeth Baldwin.

Ungdomskören byter
om i det rum i the
Church House, som
under kriget disponerades av Churchill.

Foto: Anki Lindström Larsson

tåget introducerades där av londonförsamlingens kyrkoherde Mikael Persson.
Och det var häpna tjänstemän, som fick
vara med om hur lamporna släcktes,
hur sången hördes på avstånd för höras
allt närmre, innan Lucia uppenbarade
sig i all sin glans.
”But all these candles in her hair?
Amazing!”
Och sedan var det dags för Luciagudstjänsten i S:t Pauls Cathedral.
Något som blev till en stor upplevele
både för körerna och för den närvarande församlingen, uppskattningsvis
2 500 personer. Här medverkade också
S:t Pauls gosskör. Det blev en gudstjänst
med textläsningar, böner och predikan
och med ett avslutande luciatåg. Allt
välregisserat och genomtänkt. Och
körsången klingade oändligt vackert
under den väldigt kupolen. ”Det var det
bästa vi hittills har varit med om,” sa
londonsvenskarna om ungdomskörens
medverkan.
Nästa dag var det lussefirande i
Svenska kyrkan inför ännu en fullsatt
kyrka, och sen rask färd till Heathrow
för hemresa och, för flera av ungdomarna, luciatåg i den egna församlingen. Ulrika Eleonorakören fortsatte
att lussa ytterligare flera dagar för
utvandrade svenskar och deras familjer.
För kören innebär luciafirandet i London minst tolv luciatåg under loppet av
en vecka!
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Johann Sebastian Bach

Magnificat för 5-stämmig kör, soli och orkester
Bach har tonsatt en oerhörd mängd
tyska texter. Hans kompositioner
med latinsk text utgör däremot en
relativt liten del. De två stora verken
med latinska språket är Vespersångens Magnificat anima mea Dominum och Mässa h-moll.
Magnificat, Jungfru Marias lovsång,
”Min själ prisar storligen Herren och
min ande fröjdar sig i Gud min Frälsare”, är en av Nya Testamentets tre
sånger, de så kallade cantica.
De var på Bachs tid, liksom idag, en
fast beståndsdel i vespergudstjänsten.
Förmodligen har Bach komponerat flera
Magnificat, vilket framgår av en nekrolog, som Philipp Emanuel Bach och
Johann Friedrich Agricola skrev, där
det bland annat står: ”Viele Oratorien,
Messen, Magnificat …”. Endast ett av
dessa Magnificat är bevarat.
I Lepzig var det sed att vid kyrkoårets
tre stora fester Påsk, Pingst och Jul,

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!
www.brohalldesign.se

Tel 031 404030
Fax 031 404106
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sjunga rikt utarbetade tonsättningar till
Marias lovsång. Den 31 maj 1723 blev
Bach officiellt anställd som kantor vid
kyrkorna i Leipzig. Inför Pingstfesten,
som inföll några dagar senare, fick han
alltså ingen tid att förbereda en ny komposition, men hade då redan sin första
version av Magnificat klar. Den innehöll också fyra julsatser för att verket
skulle passa att framföras även under
jultiden. Tonarten är Ess-dur och det
enda Bachverk vi känner, där det krävs
Ess-trumpeter. Pingsten 1723 framfördes alltså för första gången Magnificat.
Denna Essdur-sättning förblev sedan
oförändrad i minst fyra år. Under tiden
skrev Bach ett annat Magnificat i kantatform med recitativ och använde då
Luthers tyska översättning av den latinska texten. Detta Magnificat är bättre
känt som kantat nummer 10, ”Meine
Seele erhebt den Herren”. Första framförandet skedde den 2 juli 1724.
Den lutherska kyrkan hade övertagit
Jungfru Marias lovsång från den katolska Vespern. Luthers textvariant av
Marias lovsång på folkspråket sjöngs
i Leipzig varje lördag och söndag i en
enkel fyrstämmig harmonisering av
Johann Hermann Schein (1586-1630)
till den gregorianska sångens nionde
psalmton. 1728 transponerade Bach
sitt Magnificat från Ess-dur till D-dur,
som är den vanliga tonarten för verk
med trumpeter. Dessutom tog han bort
de fyra julsatserna. Det relativt knappa
formatet gjorde det praktiskt möjligt
att använda Magnificat som gudstjänstmusik. Förmodligen framfördes det vid
Nyårsgudstjänsten den 1 januari 1724 i
Thomaskyrkan i Leipzig.
Magnificat skiljer sig från kantaterna
på tre betydande punkter: recitativ
saknas, inga da capoarior förekommer,
Bach inför i slutkören tematiskt material från förta satsen. Vid texten ”sicut
erat in principio” – såsom det var av
begynnelsen – får orden en bokstavlig
tillämpning samtidigt som verket ges en

cyklisk form. Körsatsen i Magnificat är
femstämmig och i de flesta kantaterna
4-stämmig.
I Leipzig hade Bach 55 lärjungar i sin
skolkör. Dessa skulle fördelas på stadens fyra huvudkyrkor. Vid de vanliga
söndagsgudstjästerna medverkade 12
sångare, som skulle svara för de regelbundna kantatframförandena. Till de
festliga vespergudstjänsterna Påsk,
Pingst och Jul hade han emellertid till
sitt förfogande två körer, det vill säga
24 sångare samt 20 musiker, vilket gav
honom extra stora möjligheter vid dessa
tillfällen.
Vad vet man om Bach som sångare? I
sin födelsestad Eisenach sjöng han i kör,
likaså i Ohrdruf, där hans äldre bror
var organist. Här undervisades Sebastian främst i latin och ortodox teologi
samt musik. Han deltog också i skolans
livligt verksamma kör. Sebastian var en
hög och utmärkt gossopran och förblev
detta ovanligt länge Det dröjde ända in i
hans 16:e levnadsår innan han inträdde
i målbrottet. Efter detta sjöng han också
i kör. Om Bachs sångröst i vuxen ålder,
vet man ingenting. I plikterna ingick att
ge körmedlemmarna individuell undervisning i sång.

Ingemar Månsson
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Danmarks kyrkokör
Text och bild: Marita Sköldberg
Carl von Linné, namnförvirring
och en lång historia är typiska kännetecken för Danmarks kyrkokör.
Men när kören under 2009 firade
seklet jämnt gjorde de det på Irland
och i en kyrka från 1980-talet.
Det är lika bra att säga det på en gång:
Danmarks kyrka ligger strax sydost om
Uppsala. Namnet har lett till många
missförstånd genom åren.
– Det blir särskilt knepigt utomlands,
Danmarks kyrkokör från Sverige blir ju
lite så där … säger Ulla Sjögarne, och
skratten klingar runt bordet.
Att de har roligt ihop går inte att ta
fel på. Körstyrelsen består denna kväll
av sex personer plus körledaren Eva
Karlsson, och samtliga deltar livligt i
såväl samtal som skratt. Och skratten
är många.
Men så har de också upplevt många
roliga saker tillsammans, inte minst
under fjolårets 100-årsfirande. Irlandsresan i våras var en riktig höjdare,
med fem framträdanden på fyra dagar.
Sammanlagt 35 personer åkte, varav
29 körmedlemmar. Upplevelserna från
resan bubblar fram och varje framträdande tycks ha blivit det bästa minnet
för någon. Ambassadbesöket var till
exempel det allra intressantaste för Brita
Oresand.
– Jag hade aldrig varit på en ambassad förr.
På självaste Valborgsmässoafton
inbjöd den svenske ambassadören på
Irland, Claes Ljungdahl, till sin årliga
vårfest, och där medverkade Danmarks
kyrkokör med vårsång och folkvisor,
och mer eller mindre gulnade studentmössor.
– Och så beställde ambassadören studentsången, han ville ha den på slutet,
berättar Karin Göransson.
Ungefär samma repertoar framfördes under folkmusikfestivalen Féile Na
uDeise i staden Dungarvan några dagar
senare.
– Det är speciellt att sjunga på
Irland, de har en sån levande folkmu-
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Social samvaro är en viktig ingrediens för Danmarks kyrkokör, så självklart är det
fika när körstyrelsen träffas. Från vänster Monicá Rilvén, Brita Oresand, Margareta
Olsson, Ulla Sjögarne och Eva Karlsson. Infällda bilder: Karin Göransson och Sten
Åke Bylund
siktradition. Vem som helst sjunger
långa sånger på puben, säger Sten Åke
Bylund.
En mer sakral repertoar blev det i
kyrkan i Dungarvan där kören sjöng
tillsammans med den lokala kyrkokören, i St Patricks-katedralen i
Dublin – med en fantastisk akustik –
och på klostret Mount Melleray Abbey.
Inte minst där var körmedlemmen
Sinéad Breen, som kommer från Irland,
av stor betydelse. Utan hennes kontakter hade kören aldrig fått komma till
det katolska klostret och sjunga under
söndagens högmässa.
Kören brukar ta hjälp av körmedlemmarnas kontakter för sina körresor.
En kommande resa planeras till Åland,
varifrån en annan körmedlem kommer.
– Men det är för tidigt i år, det blir
nog nästa år, säger Margareta Olsson,
som dock meddelar att kören redan i

mars gör nästa körresa, dock bara till
Stockholm.
– Vi ska sjunga i Slottskyrkan den 7
mars.
Och det finns fler idéer för ”mellanåret” 2010.
– Jag skulle vilja åka till HusbyLånghundra med häst och vagn. Som
kören gjorde sommaren 1910, säger
Monica Rilvén.
Alla är med på noterna, även om
någon tycker att hästkrafter kan räcka.
– Körresor är alltid värt mycket,
säger körledaren Eva Karlsson med
eftertryck.
Eftersom kören är en egen förening
med egen budget – anslaget från församlingen är 40 000 kronor om året –
kan den spara pengar ett år för att göra
av med betydligt mer året efter, vilket
underlättar för de större körresorna.
Men resorna måste inte gå utom-
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Foto: Anna Pihl

Körledare Eva Karlsson och körsångare Sinéad Breen, som är irländska men
numera bosatt i Uppsala och medlem i
Danmarks kyrkokör.

Text och bild: Marita Sköldberg

Foto: Anna Pihl

lands, menar körstyrelsen. Det går lika
bra att åka till Eksjö eller Frillesås, som
kören också gjort på senare år.
– Men man ska sova över, så man
har social tid också, menar Margareta
Olsson och får medhåll.
Så svetsas en kör samman, och blir
bättre.
– Kvaliteten i kören förbättras när
vi övar så intensivt. Eva höjer oss, och
så känner vi att vi kan, säger Ulla Sjögarne.
Men Eva Karlsson medger samtidigt
att en och annan inte orkat med alla
extra jubileumsinsatser. De kommer tillbaka nu när det blir lite lugnare.
Lite lugnare innebär ändå övningar
varje onsdagskväll, medverkan i minst
en gudstjänst per månad samt några
konserter per år, i vissa fall i samverkan med Funbo kykokör, Mellersta
Upplands Kammarorkester eller som
vid senaste julkonserten en brassensemble. Julkonserten är av de årliga
traditionerna, medverkan vid midsommardagens gudstjänst på Linnés Hammarby en annan. För detta är klassisk
Linnébygd.
– Det ger en viss dignitet åt kyrkan
och åt bygden, vi har Linnés vandringsstigar runt omkring, säger Sten Åke
Bylund.
På Linnés Hammarby bodde blomsterkungen under somrarna, och till
Danmarks kyrka gick han då och då
i sällskap med sin hund, även om det
sägs att de båda tröttnade långt innan
prästen gjorde det. Förutom Hammarby
ägde Linné även det som i dag heter
Linnés Sävja, granne med Sävja kyrka.
Medan trakterna kring Danmarks
kyrka och Hammarby förblivit landsbygd har stadsbebyggelse växt fram
kring gården i Sävja. 1984 invigdes
Sävja kyrka, och sedan dess är den
körens övningsplats. Och en verklig
”kyrkan mitt i byn” enligt körstyrelsen,
som berättar om replokaler för ungdomar, öppen förskola, nattvandringar
som utgått från kyrkan och mycket mer.
Så när det var dags för jubileumshelg
i oktober firades söndagens högtidsgudstjänst med efterföljande festmingel
i Danmarks kyrka. Men lördagen
tillbringade nuvarande och tidigare
körmedlemmar i Sävja kyrka, med
utbildning, konsert, fest och presentation av 100-årsboken (se artikel intill).
Bland annat föreläste Töres Theorell,
professor i psykosocial miljömedicin,

En glad och rörd Father Bonaventure vid
klostret Mount Melleray Abbet tackar en
av körsångarna, Carina Strandberg, efter
körens medverkan i högmässan.
om musik och hälsa.
– Nu fick vi bekräftat det vi vetat
hela tiden, att man mår bra av att
sjunga, säger körmedlemmarna och
skrattar lite till.

Kungliga nöjen
vid det engelska hovet
Bargemon, Provence
11–18 juli 2010
Kurs för sångare, instrumentalister
och dansintresserade.
Madigaler, instrumentalmusik
och danser.
Sångspelet Thimon of Athens
av H Purcell
ENGLUNDS TIDIG MUSIK
Info: www.tidigmusik.se
018-323131 englunds@tidigmusik.se

Det är inte många kyrkokörer som
har funnits i 100 år. Ännu färre lär
det vara som har sin historia så väl
bevarad att det går att skriva en
bok om alla åren. Men Inez Johnsson i Danmarks kyrkokör har gjort
just det.
Inez Johnsson har sjungit i Danmarks
kyrkokör länge.
– Det är så länge så det vågar jag inte
tala om …
– Men jag började 1963, lägger hon
till efter en kort paus.
Det var dock först för några år sedan
som Inez blev körens dokumentalist.
– När jag började ordna upp pappren blev jag så fruktansvärt intresserad
av det jag läste. Jag antecknade lite så
att inte nästa skulle behöva börja om
från början. Så började jag prata om
det i kören, och ordföranden och några
andra blev intresserade.
Så föddes idén om att göra en 100årsbok. Boken blev klar i somras,
trycktes i 500 exemplar och säljs på
pastorsexpeditionen och Ica i Sävja.
Tryckkostnaderna har täckts av församlingens extraanslag till körjubileet.
– Det är nog inte så många som har
läst hela boken, säger Inez utan minsta
antydan till missnöje. Jag vill att den
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100-årsboken
ska vara som en uppslagsbok.
I över ett år jobbade Inez med boken,
och hon är nöjd med resultatet.
– Alla tycker att den är fin.
– Men det är inte min förtjänst,
skyndar hon sig att tillägga. En bekant
till mig, Torbjörn Gozzi, har stått för
den grafiska designen.
Men innehållet är det Inez som står
för, med hjälp av körens arkiv. Att det
överhuvudtaget gick att skriva en bok
om körens hundraåriga historia beror
mest på tillfälligheter, menar hon.
– Att vi har kvar så pass mycket
beror på att kantor Granér ledde kören
de första 40 åren, och Folke Wirell i
över 20. Folke Wirells fru Berit plockade ihop allt material på 50-60-talet
och gjorde album av alla fotografier.
Men en del har förkommit, jag antar att
kantorn hade alla papper hemma hos
sig, och när det så småningom blev nya
ledare försvann väl en del.
År 1925 blev kören en förening, och
därmed började man skriva styrelseprotokoll och årsberättelser som sparades.
Information om tiden före 1925 finns
i den minneskrönika som skrevs till
körens 30-årsjubileum av kantor Emanuel Granér, eller Herr Granér som han
kallades i bygden, kantor och skollärare
som han var.
– Jag blev helt fascinerad av det han
skrev. Egentligen är det precis likadant
nu som då – vi träffas en gång i veckan
och sjunger, och så sjunger vi upp.
Uppenbarligen ett vinnande koncept.
Men visst har en hel del förändrats.
Körresornas karaktär, till exempel. Den
allra första sångarresan sommaren 1910
gick med hästskjuts de två milen till
Husby-Långhundra kyrka. De senaste
åren har kören rest till Italien, Wien,
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Krakow och nu senast Irland.
En sak som Inez har förundrats över
är de stora insatserna för välgörenhet
som präglade kören under lång tid.
– Kören tog betalt när den sjöng på
bröllop och begravningar. Tio kronor
kostade en begravning. Vid konserter
och aftnar tog man inträde eller kollekt
som gick till kören.
Kören samlade in pengar till inventarier i kyrkan, såsom en ny orgel 1921
(den gamla var så dålig att den var
obrukbar vid konserter, man sjöng till
violin). Men även till sociala ändamål,
som exempelvis folken i grannländerna
under andra världskriget, och kulturella
– mitt under samma krig sålde kören
Bellmannålar för att få in pengar till ett
Bellmanmuseum i Stockholm.
Annat som har förändrats är körmedlemmarnas ålder. I början var åtskilliga
av sångarna mycket unga, ty kantorn
fångade upp musikaliska konfirmander.
Kören var då ungefär hälften så stor
som i dag. Ännu mycket mindre var tillgången till noter i början av förra seklet.
– Herr Granér skrev av noterna
själv. Det var viktigt då att det fanns
någon notkunnig i varje stämma, och
det fanns det.
Inez blev särskilt intresserad av just
detta med körens repertoar och vilka
som hade skrivit styckena.
– Det hade jag kunnat skriva mycket
mer om, men det hade förstört boken,
konstaterar hon sakligt.
En niosidig exposé över sången
under 100 år har hon begränsat sig till,
från de med Granér samtida kompositörerna Ivar Widéen och John Morén
till uruppförandet av Kerstin Evéns Ave
Maria under julkonserten 2008.
För att det ska bli ännu enklare för

kommande generationer att följa repertoaren bevaras numera alla konsertprogram i körens arkiv, som tills vidare
finns i Sävja kyrka, men så småningom
kommer att hamna i Landsarkivet i
Uppsala.
Men hur det än är med resor och
repertoar så står kören och faller med
den musikaliska ledaren, för kontinuiteten och för inspirationen, menar Inez.
– Vi har haft turen att ha väldigt bra
– väldigt olika – personer som ledare.
Inez om någon borde veta, för hon
har sjungit under alla dirigenterna utom
den förste. Nu har hon slutat som dokumentalist och håller på att överlämna
till sin efterträdare. Hon har också funderat på att sluta i kören.
– Men jag kommer mig inte för. Det
är så bra träning, för kropp och själ.

Körkåpor

Vi förverkligar det ni önskar
i såväl färg, form som kvalité.

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

Text och bild: Misse Ljungström
Kören på Möja är ett välkänt inslag
i musiken i skärgården. Kören, som
har funnits i 32 år, får löpande
nya medlemmar men fortfarande
finns en liten kärna på 10-12 sångare från allra första början kvar.
Engagerad körledare är kantorn
och organisten Elisabeth SöderlundRingbom.
Det är en blåsig dag i oktober. Elisabeth
Söderlund- Ringbom finns på sin ordinarie arbetsplats, den gamla prästgården vid Möja kyrka, där hon förbereder
det musikaliska till öns gudstjänster.
Två minuters gångväg därifrån ligger
den vackra gamla träkyrkan från 1769.
Här tittar vi på Elisabeths stolthet,
kyrkorgeln.
– Det fanns en orgel i kyrkan på
1800-talet. Den byttes ut mot ett hembygge 1945 och det var så mycket
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speciellt med den att den levde sitt eget
liv och i slutet av 1970-talet började vi
samla in pengar till en ny orgel. Vi gav
konserter och tiggde pengar och fick
många frivilliga gåvor både från privatpersoner och organisationer till den
orgel vi kunde köpa 1982. Den byggdes
i Torshälla och inrymdes i skalet kring
den ursprungliga 1800-talsorgeln, berättar Elisabeth.
Att köpa orgel är inget man bara
gör i en butik. Elisbeth och dåvarande
kyrkorådsordföranden Ola Pettersson
ägnade mycket tid åt att fara runt i
Mälardalen och titta på orglar. Slutligen fann de den orgel de ville ha, lät
orgelbyggaren Walter Thyr bygga den
och fick köpa den till ett hyfsat pris.
Nu skulle det vara omöjligt att få ihop
pengar till en sådan fin orgel, berättar
Elisabeth.
Elisabeth, som är från Fårö och född

Ringbom, flyttade ut till Möja våren
1973 när dottern Maria bara var två
månader. Hon hade utbildat sig privat
till organist/kantor i Bromma, samtidigt
som hon arbetade för sitt uppehälle och
fortsatte sedan med en sommarkurs
och examination i Uppsala. Senare har
hon också kompletterat med en ettårig
pedagogisk utbildning på Musikaliska
Akademien.
Det fanns ingen kantor på Möja då,
även om Gösta Öding, pappa till JanOla, en av skärgårdsstiftelsens första
tillsynsmän på Möja, hade tagit på sig
att spela höst, vinter och vår i kyrkan.
Men han tyckte att det var skönt att det
kom en utbildad kantor till ön, så redan
innan familjen Söderlund kom till Möja,
visste Elisabeth att hon skulle få arbete.
I september samma år började hon spela
i kyrkan. Visserligen skulle det bara ge
500 kronor i månaden! – men som för
de flesta andra mångsysslande skärgårdsbor, gällde det för Elisabeth att
plocka ihop så många olika bitar inom
musiken hon kunde få, för en tjänst som
kantor kunde aldrig bli mer än deltid.
Året efter utökades hennes arbetsinsatser i och med att hon fick arbete
i kommunala musikskolan. Där lärde
hon Möjas elever att spela piano, dragspel, blockflöjt eller orgel. Plus att hon
lärde dem sjunga. Och det var ju så
roligt med en barnkör som sjöng riktigt vackert på skolavslutningarna, så
deras föräldrar och andra vuxna på ön
började längta efter att få sjunga lika
vackert själva.
Intresset för kyrkan är traditionellt
stort på Möja och antalet avfällingar
är inte på långa vägar så högt som riksgenomsnittet. Här värnar man om sin
kyrka och i januari 1977 kunde Möja
skryta med att ha en egen kyrkokör
med 18–20 sångare, varav ungefär en
fjärdedel är män.
Genom åren har kören i princip övat
varje vecka och det här att träffas så
regelbundet har gett körlivet en stor
social betydelse. Flera uttrycker att det
är härligt att vara en del av en sådan
gemenskap och hur viktig den blivit.
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kantorn på Möja
För många har kören varit den kraft,
som hjälpt dem att orka vid sorger och
kriser i livet. Sången och musiken ger
fin samhörighet.
I kyrkan har kören ungefär tolv framträdanden om året. Just nu övar man
inför alla helgons dag och första advent.
Därefter förstås inför julens gudstjänster
och konserter.
– Jag tycker mycket om idén ”hela
kyrkan sjunger”, som är det mest populära evenemanget på sommaren. Då
får publiken önska musiken och sjunga
tillsammans med kören.
Mitt uppdrag i kyrkan är ju att ge
hela församlingen musik och det är
underbart med arrangemangen där
kanske omkring 150 engagerade kyrkobesökare sjunger av hela sitt hjärta,
säger Elisabeth, som beskriver sin
känsla i kören liknande den hon hade i
sin familj när hon växte upp som en av
elva syskon.
– Jag vill att alla ska vara delaktiga
och må bra av att sjunga, för även om
jag är ansvarig så är jag också en del i
kören och jag är inte så förtjust i en kör
som bara konserterar.
Kyrkokören på Möja har också en mer
profan sida, då de samlas i skolan och
sjunger. Kören sjunger vid hembygdsuppdrag, vid vårdkasen på Möja vid
Valborgsmässoelden samt allsångskvällar med Nämdökören, som bildades för
tio år sedan och leds av – ja, gissa vem!
Elisabeth förstås! Kören har också
varit ute och rest mycket genom åren
för att träffa andra körer och sjunga
ihop.
Elisabeth drivs av en stark vilja att
förmedla musik, inte enbart till DjuröMöja-Nämdö församling, som betalar
hennes lön, utan också till sommar- och
fritidsboende på ön.
Hon vill integrera alla i sin musik!
– Det kommer mycket folk, amatörspelare som vill öva i kyrkan och
proffs som operasångaren Carl Unander
Scharin, som för övrigt är en av Nordens bästa kompositörer, och ger oss
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massor av inspiration och i somras var
en konsert med Py Bäckman en höjdpunkt för oss alla.
Under en tid ledde Elisabeth också en
speciell lite ”skärgårdsstiftelsekör”. Den
kom till under förre vd:n Torsten Brissmans tid och sjöng vid speciellt högtidliga tillfällen, exempelvis på Utö och vid
stiftelsens årsstämma samt för landshövding Gunnar Heléns liberala grupp.
Sista gången den körsammansättningen
sjöng var vid en minnesstund för Torsten Brissman på Stora Kalholmen.
Elisabeth har alltid varit en arbetsmyra
(”Jag vet, jag har känt henne i snart 40
år!” reds anm.) Och det är många som
uppskattat henne genom åren! Hon har
exempelvis fått landstingets kulturpris
två gånger och hon fick det allra första
stipendiet som Nordens Ljus delade ut
samt Pelarordens årliga stipendium, som
tilldelades Möjakören ett år. Utmärkelser
som sporrat henne och kanske gjort att
hon jobbade mer och mer och tog på sig
fler och fler arbetsuppgifter, även sedan
familjen utökats med sonen Mats, som
fyller 30 år nu i vinter.
I mitten av 1990-talet hände en
mängd tunga saker slag i slag i Elisabeths
liv, ändå stretade hon på som vanligt.
Till slut sprack bubblan och hon
fick inse att hon måste vara sjukskriven
under en tid.
– Jag har varit tvungen att lära mig
att avgränsa min tid och se till att jag
verkligen får ledig tid. Det är kul att
arbeta i en liten församling där man

känner folket, för jobbet känns inte som
arbete utan som en del av livet. Men
jag har lärt mig att sätta mer värde på
egen tid i livet och ha tid och ork för
familjen, som alltid kommer i första
hand. Jag har heller aldrig upplevt att
saker varit så vackra som nu. Jag njuter
av det lilla och den blå färgen har aldrig
varit så blå som nu, säger hon med ett
ljust klingande skratt.
Det skrattet är väldigt typiskt för
Elisabeth!
Visst har hon fått sina törnar av livet,
men både glädjen och musiken spritter
fortfarande i henne – kantorn och körledaren på Möja!
Artikeln tidigare publicerad i Skärgårdsstiftelsens tidning Stångmärket.
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Gissa Kjs hemliga gäst

signerat Hans Axelsson
Hemliga gästen Kj nr 6 2009

P

ersonen är känd
för två mästerverk, en nydanande
opera buffa och ett
stort sakralt verk.
Trots att han gick
bort i unga år skrev
han ett flertal operor,
många sakrala verk
och instrumentalmusik. I synnerhet den
sistnämnda omhuldades av ett flertal
musikförläggare som
gav ut andra kompositörers verk i hans
namn. Icke desto
mindre tyckte en modern rysk kompositör
så mycket om hans
instrumentalverk,
både äkta och oäkta, att han omarrangerade några för en balett
som kom att inleda hans nyklassicistiska period. Vår gåtfulla person döptes till samma förnamn som vår fjortonde Karl, fast på ett
annat språk. Efternamnet leder tankarna till en trädgårdsgång. I år
är han jubilar.
Svaret ska vara Kj till handa senast den
8 mars. Adressen är Apoteksvägen 8 A,
741 42 Knivsta.
Eller e-post, kj@sjungikyrkan.nu
Det först öppnade rätta svaret belönas med en CD-skiva.

H

an föddes i en stad
som inte var huvudstad då, men som var det
under 42 år, men inte nu
längre. Hans far ville göra
honom till ett musikaliskt
underbarn, och undervisade honom själv men var
en dålig pedagog. Emellertid tog andra vid, och
framstegen blev stora. Han
for till en annan huvudstad
som 16-åring, och bodde
i denna stad i hela sitt liv
från 21 års ålder. Han blev
snabbt känd som pianovirtuos och publicerade sitt opus 1 när han var 23. Hans talang förlät oftast
hans burdusa sätt. Han var den förste store kompositör som inte någon
gång var anställd hos någon. Redan före 30 års ålder blev han medveten
om ett växande handikapp, men han fortsatte att arbeta ända till sin bortgång, ungefär 30 år senare. Han skrev samma antal symfonier som en
rad andra stora tonsättare, en opera, två mässor, ett oratorium, en mängd
kammarmusik, och annan orkestermusik.

Svar: Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Beethoven var född i Bonn, som var huvudstad 1949–1991. Den andra
huvudstaden var Wien dit Beethoven kom 1787 och imponerade storligen
på Mozart som lär ha sagt att man skulle lägga hans namn på minnet
för han skulle komma att låta tala om sig. Opus 1 från 1794 består av tre
pianotrios. Sin dövhet började han märka omkring 1796, och 1814 var han
nästan totalt döv. Som Bruckner, Mahler m.fl. skrev han nio symfonier.
Han skrev oratoriet Christus am Ölberge på 14 dagar (1804). Operan Fidelio uruppfördes efter sin tredje revision 1814. Mässorna i C-dur (op. 86)
och D-dur (Missa solemnis, op. 123) framfördes första gången 1804 resp.
1823 Beethoven anses ha varit en bipolär personlighet. Hans gynnare
ärkehertig Rudolf tillkännagav efter många kontroverser att det vanliga
hovprotokollet inte gällde för Beethoven.
Vinnare denna gång är Gunilla Jacobsson, Axvall, Grattis! Priset, en CD,
kommer på posten.

H

är är den rätta lösningen på Julkrysset i nr 6 2009.
De tre först öppnade rätta svaren var inskickade av:
Siv Lennartsson, Malmö, Ingrid Nilsson också från Malmö
och Anne-Marie Gustafsson, Hova. Grattis
En CD-skiva till var och en kommer på posten.

Kantorsutbildning

2-årig utbildning som leder till kantorsexamen

Svenska kyrkans grundkurs

16 veckor med start i augusti.
Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan finns även musiklinje och en mängd andra kurser.

684 93 Ransäter
Tel 0552-30250, fax 0552-304 48, info@geijerskolan.se, www.geijerskolan.se
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T

vå körer från Falun, Manskören Falu Kvartettsångare och
Grycksbo Kyrkokör med sina
respektive dirigenter Lennart Andréasson och Margareta Andréasson gjorde
en oförglömlig körresa tillsammans
till Tanzania i somras. Den 50 man
stora gruppen hade en inbjudan från
det norra stiftet av Tanzanias lutherska
kyrka. De två veckorna tillbringades
delvis vid och på sluttningen av Kilimanjaro och staden Moshi, men också i
Arusha och nationalparkerna Tarangire
och Ngorongoro.
En anledning till resan var att körledarna arbetade i Tanzania som musiklärare på Ruhija Musikskola under
1980-talet. En av deras elever, nu kyrkomusikkonsulent i Kilimanjarodistriktet, hade hjälpt till att planera resan,
och var med gruppen hela tiden.
Kören hann göra fem konserter och
medverkade i två gudstjänster, överallt
mycket uppskattat. Den mest minnesvärda var nog ändå konserten för och
med massajerna i Elefantskogens församling. Den slutade med full förbrödring. Alla 50 svenskar fick under sång
och dans var sitt halsband, massajhantverk av små pärlor i form av ett kors.
Utflykterna till de djurrika nationalparkerna bidrog naturligtvis också till det
som enligt många blev ”deras livs resa”.
Som slutpunkt på tanzaniaprojektet
hölls en konsert i Grycksbo kyrka den
7 november, där körerna i ord, bild och
ton berättade om sin resa, spännande
möten och musikaliska upplevelser.
Besökarna fick genom olika sinnesintryck som välkomsteldar, tropisk frukt,
konsthantverkutställning och körer i
färgglada afrikanska kläder en smak av
Tanzania.

KörJournalen 1/10

Körresa till Tanzania

17

Noterat

Lättsamt samtal med stort djup
Dagen efter trettonhelgen samlades drygt 50 kyrkomusiker,
präster och korister i Växjö för
den årliga inspirationsdagen, som
traditionsenligt anordnas av Växjö
stifts kyrkosångsförbund.
Vi gästades av den färgstarka
duon Sven-David Sandström och
Gustaf Sjökvist, Stockholm.
År 2008 fick Sven-David Sandström Domkyrkoförsamlingen i
Stockholms uppdrag att skriva ny
musik till kyrkoårets samtliga söndagar under en treårsperiod.
Tillsammans med Gustaf Sjökvist presenterade kompositören
sina tankar kring projektet och
deltagarna fick möjlighet att tillsammans med korister från Kammarkören Sankt Sigfrid pröva på
materialet.
En del av samtalet handlade om
Sandströms rötter i den frikyrkliga
miljön och att han nu senare i
livet återvänt till kyrkan, där han
känner sig som mest hemma i
Svenska kyrkan.
Sven-David yttrade i samband

med inledningen av projektet
följande:
– Jag har länge tänkt att kyrkomusiken är något som kan rädda
kyrkan, folk kommer ju när det
är mycket musik. Att skapa ny
musik är en nödvändighet, annars
dör musiken i kyrkan. Man kan
inte klippa av framtiden, då förlorar man också traditionen. Det
måste finnas ett liv framåt som
också drar med sig traditionen.
Därför känner jag också att det
finns stora möjligheter att göra
något unikt med detta.
Det visade sig under samtalet att
de båda herrarna känt varandra
sedan musikhögskoletiden och
flera gamla anekdoter hann berättas. T ex om den gången på 60talet när man på musikhögskolan
hade startat en kurs i marxism,
och Eric Ericsson oskuldsfullt
hade nämnt att han själv mest gillade Harpo av bröderna Marx.
Om det tidigare varit så att Sandströms musik varit upprorisk och

provokativ, så hävdade Sjökvist
att kompositionsstilen mjuknat
något.
Själv beskrev Sven-David sitt
sätt att komponera som att han
inte tänker så mycket kring teknik
utan bygger mer på sinnesstämningar. Ett kännetecken är att
han ibland arbetar med växlingar
mellan damkör och manskör och
sedan alla tillsammans.
Uppbyggnaden av klanger är
centralt för kompositionsprofessorn Sven-David Sandström.

att musiken var så pass lättillgänglig och att herrarnas samtal
upplevts som väldigt gemytligt
och vänskapligt.
– Det var roligt av få pröva på
musiken, som en av deltagarna
uttryckte saken.
Eller en annan kommentar:
– Det var så skönt att själv få
sjunga i kör när man har hållit på och dirigerat körer under
helgerna.

Patrik Sassersson

stiftsmusiker i Växjö

Många deltagare vittnade om att
de varit positivt överraskade över

Körstämman i Skinnskatteberg är tillbaka
Körstämman i Skinnskatteberg återkommer 18–20 juni 2010 efter ett
års uppehåll. Studieförbundet Bilda har tagit över som arrangör. I samråd med Körsam presenteras ett innehållsrikt program. Mer info finns
på www.korstamma.se.

DIN KOMPLETTA NOTHANDEL WESSMANS
www.wessmans.com
MUSIKFÖRLAG

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107
order@wessmans.com

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm söker

Körer!

PROFESSOR I
KÖRDIRIGERING

på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni

För mer information: www.kmh.se

- billigt boende i genuin bruksmiljö
- ett uppskattat kök
- rejäla övningslokaler
samt

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

- möjlighet att uppträda i Dala-Järna kyrka
med sin fantastiska akustik och unika orgel
Genom vårt samarbete med pastoratet blir ert
körinternat något utöver det vanliga.
Varmt välkomna till Snöå Bruk och Dala-Järna kyrka
Yvonne och Karl
med personal
Robert van Aarem,
kyrkoherde
För info:
tel.0281-240 18
www.snoabruk.se

Box 27711, 115 91 Stockholm

INTERNATIONELLA
SÅNG- OCH MUSIKVECKAN
25 juli-1 augusti 2010
Vi välkomnar duktiga och passionerade amatörer, också yngre.
Sektioner, ledda av professionella musiker:
Stor kör, orkester, träblås, stråkar.
Plats: Geijerskolan, Ransäter, Sverige
Konserter: 29/7 Ransäters k:a, 31/7 Sunne k:a,
och sönd 1/8 musik i Ransäters k:a.
Musikaliskt huvudverk: Fredriksson: Ransäter Mässa.
Upplysningar, pris, anmälningsblanketter m.m på
www.geijerskolan.se eller tel 0552-30250 vx.

Noterat

Nässjö Kyrkokör 100 år
Jubileumskonserten ägde rum i
god stämning och inför en stor
publik i Nässjö kyrka den 21 november 2009. Kyrkans organist
Johannes Friberg, som tillika har
hand om kyrkokören (Nässjö församling förfogar över fler körer),
ledde på ett lugnt och förtroendeingivande sätt kör, instrumentalmusiker och sångsolister genom
Hear my Prayer av F. Mendelssohn Bartholdy och mässan i
C-dur KV317 (”Kröningsmässan”)
av W. A. Mozart.
År 2009 firade Nässjö församling
också hundraårsminnet av invigningen av kyrkan i Nässjö tätort.

Den äldre sockenkyrkan låg (och
ligger än i dag) utanför tätorten,
och innan den nya kyrkan fanns
hyrde församlingen olika lokaler
för att kunna hålla gudstjänster i
stationssamhället. Kyrkokörsång
förekom innan den nya kyrkan
byggdes, från år 1892 under
ledning av Justus Andrén, som
tjänstgjorde som kantor och
organist i Nässjö församling till
1941. I och med tätortskyrkans
tillblivelse (1909) fick körverksamheten på sätt och vis nya förutsättningar. Därför blev 2009 med
rätta året för Nässjö kyrkokörs
hundraårsjubileum.

Justus Andrén efterträddes
av Ture Olsson (i Nässjö 1941
– 1954), som blev domkyrkoorganist i Växjö. Nässjö kyrkokör
har haft flera kunniga ledare,
som under årens lopp har låtit
kören ta sig an verk som säkert
är bekanta för många körer, exempelvis Bach: Mässa h-moll,
Johannespassion, det mesta
av Juloratoriet, Brahms: Tyskt
rekviem, Händel: mycket ur Messias, Mozart: Rekviem, Fauré:
Rekviem, Poulenc: Gloria. På
grund av att de manliga körmedlemmarna är få har förstärkning
med ”inlånade” körsångare krävts
vid flera tillfällen, även vid den

ovan omnämnda jubileumskonserten. Liknande situationer har
nog upplevts av andra körer. Nässjö kyrkokör har då och då sjungit
tillsammans med andra körer, t.
ex. i sammandragningar av kontraktskörer, samt sjungit på platser utanför den egna hemorten.
Härvidlag skiljer sig Nässjökören
inte från andra körer. Dock har
en av körens ledare en gång låtit
undslippa sig ett yttrande med
innebörden ”det är något särskilt
med Nässjö kyrkokör”.

Erik Dahlgren

kantor och sångare i kören.

Kurs i liturgik på benediktinerklostret
Abbaye Saint-Pierre-de-Solesmes 18–23 augusti 2010
Välkommen att deltaga i en kurs i liturgik som vänder sig till alla som värderar gudstjänsten
högt och som känner behov av förankringoch fördjupning.
Klostret är beläget ca 170 km sydväst om Paris. Det har länge ansetts världsledande inom den
gregorianska sången. I gudstjänsterna deltar var och en i tystnad, varför musikalisk skolning
inte är någon förutsättning för att delta i kursen. Under kursen finns också tillfällen till samtal
och seminarier kring aktuella ämnen med munkarna. Tolkning sker till svenska. Ytterligare information om klostret finns på www.solesmes.com.
Välkommen till en stark upplevelse utöver det vanliga!
Kursledning: kyrkoherde Carl Sjögren, Ulricehamn, 0321-530030,
carl.o.sjogren@svenskakyrkan.se och
musikdirektör Berit Larsson,
Göteborg, 031-693606, gunnar.johansson@mbox308.swipnet.se.

vänder sig till barn och
ungdomar 8–16 år.
Två dagar med ny musik,
nya arrangemang, bild, dans och
sceniskt framträdande.
Plats: Betlehemskyrkan i Karlstad

Vänd dig gärna till oss om Du har frågor om kursen!
Mer information om kursen och om
priser och resealternativ finns på Sveriges Kyrkosångsförbunds hemsida
www.sjungikyrkan.nu

Logi: Tingvallagymnasiet
Kostnad: 300 kr/pers
Anmälan och info:
varmland@sensus.se

Ungdomskörfestival i Linköping
30 april–2 maj 2010
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Sveriges Kyrkosångsförbund inbjuder
ungdomskörsångare från 15 till 25 år till
SKsf:s sjätte riksungdomskörfestival,
som äger rum i Linköpings domkyrkoförsamling.
Hela körer, enstaka sångare, flickkörer, blandade
ungdomskörer, tenorer och basar från gosskörer är
alla är lika välkomna. Boendet blir i skolsalar i första
hand samt i enklare hotell om så önskas.

 30 april–2 m

Program och anmälningsblankett finns på
www.sjungikyrkan.nu och kan också beställas från SKsf.s kansli 070-887 02 44 eller
info@sjungikyrkan.nu. övningsfiler kommer att erbjudas.
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8–9 maj 2010
i Karlstad

Kontaktpersoner:
Anders Göranzon 054-172426
anders.goranzon.kd@svenskakyrkan.se
Kerstin Wallmyr 0707-760522
kerstin.wallmyr@karlstad.se
Arrangörer:
Svenska kyrkan, Karlstads stift,
Karlstads stifts kyrkosångsförbund,
Svenska Missionskyrkans
sångarförbund,
Kultuskolan i Karlstad, equmenia
och Sensus
Mer info och anmälningsblankett
finns på www.sjungikyrkan.nu
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Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
framsidan (ej adressidan) till KörJournalen,
Bartna 230 Kullen, 660 57 Väse

Delförbundsinfo
Förbundet kyrkomusik
i Uppsala stift
8 maj Kördag för vuxna i Heliga Trefaldighets
kyrka, Gävle. Ledning av Per Ahlberg.
17 april Kördag för killar i Eriksbergskyrkan, Uppsala, ledning av Leif Hall och Niclas Andersson.
Anmälan och Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts ksf

5–6 mars Fördjupningskurs för körsångare. Favorit i repris från oktober 2009. Stiftsgården Vårdnäs.
13 mars Övning inför Kantatdag kl 10-13. Domkyrkans församlingshem.
20 mars Barnkördag (6–11 år) i Berga kyrka 13–17.
17 april Kantathögmässa kl 11 S:t Olai kyrka,
kl 18 S:t Lars kyrka.
Info: Karin Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stifts kyrkosångsförbund

6 mars Årsmöte i Skövde.
6–7 mars Ungdomskörhelg på Flämslätt.
8 maj Rep med stiftskör i Vara kyrka inför All Världens Musik.
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/skara

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund

20 mars Årsmöte i Hyssna församlingshem. Medverkan av Anki Hjulström-Liv.
24–25 april Barnkörläger i Kinna.
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/sjuharad

Strängnäs stifts kyrkosångsförbund
Info: Mathias Johnsson,
mathias.johnsson@svenskakyrkan.se

Västerås stifts kyrkosångsförbund

19–21 feb Jubilatedagar på Stiftsgården i Rättvik.
Gäst: Steve Dobrogosz.
11–14 mars Flickkörfestival, Stiftsgården i Rättvik.
22 maj Barnens fest, bl a Stiftsgården Rättvik,
Leksands kyrka. Gemensam stiftsaktivitet.
20–22 aug. Upptaktsdagar för kyrkomusiker och
körsångare på Sjöviks folkhögskola.
Info: Maria Helmér musikdirektor@telia.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vasteras

Vad är på gång i ditt delförbund?

Växjö stifts ksf

8 maj Barnkördag i Jönköpings Sofia.
20–23 juni Barnkörläger i Oskarshamn.
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vaxjo

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift.
6 mars Barnkördag i Lund kl 11–16 med Maria
Kellström.
14–16 juni Barnkörläger på Åhusgården.
Info: Karin Werger,
karin.werger@compaqnet.se
Hemsida: www.fkl.se.

Hallands kyrkosångsförbund

6–7 mars Barnkörläger (årskurs 1–5) på Gullbrannagården med Jessica och Anders Nylander.
10–11 april Ungdomskörläger (årskurs 6–9) på
Gullbrannagården med Jessica och Anders Nylander.
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Göteborgs stifts
norra ksf

6–7 mars Gospelhelg på Åh.
10 april Highlights-konsert i Vasakyrkan.
11 april Highlights-konsert i Uddevalla kyrka.
12–13 juni Barnkörläger på Åh.
18–20 juni Koristkurs på Billströmska fhsk.
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com

Karlstads stifts kyrkosångsförbund

13 feb Kördag på Geijerskolan.
20 mars Ombudsmöte, Karlstad.
8–9 maj 3:e upplagan av ”Ung Kör Fest”. Landets
alla sjungande ungdomar i åldern 8–16 år inbjuds
att vara med på denna körfest.
Info: Anders Göranzon,
anders.goranzon.kd@svenskakyrkan.se

Ksf i Härnösands stift

27 mars Barnkördag med barnkörer från Sundsvalls/Timrå kontrakt ålder 4–10 år Sköns kyrka kl
10–16. Ledare Sandra Tjernlund.
Vecka 34 Kursdag med pop/rocksånger samt
klassisk repertoar för ungdomskörer.
Info: Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/harnosand

Luleå stifts södra ksf
7 feb Repetitionsdag i Lövånger.
18 april Repetitionsdag i Umeå, Skellefteå och
ytterligare en ort i inlandet.

29–30 maj Kyrkosångshögtid i Umeå landsförsamling.
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,
ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/luleasodra

Luleå stifts norra ksf

6 feb kl 9.30–18 Kördag i Örnäset för alla åldrar.
Avslutas med musikgudstjänst kl 17.
23 april kl 9.30–14 Inspirationsdag för barnkörledare med Anna Cederberg-Orreteg och Anna
Högberg, Kyrkans hus i Luleå.
24–25 april Barnkördagar i Boden med Anna
Cederberg-Orreteg och Anna Högberg.
Info: ordf. Siv Larsson, siv.larsson@lr.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/luleanorra

Gotlands Körförbund

Info: Conny Narkun, conny.narkun@telia.com
Hemsida: www.gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts ksf

18 april Årsmöte. Konsert med nationella ungdomskören. T. Jennefelt: Av någon sedd.
29 maj ”Avspark för rättvisa” Hela världens fest
på Medborgarplatsen. Vi sjunger Kvintessens! ett
nyskrivet verk av Anders Nyberg. Utomhuskonsert
c:a 14.30 på Medborgarplatsen. Workshop med
Anders Nyberg inför konserten 28 maj kl 18–21
och 29 maj kl 09–12.30.
Info: evaofolke@hotmail.com

Svenska kyrkans
Gosskörförening

3–6 juni Gosskörsfestivalen 2010 på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.
Info: Karin Skogberg Ankarmo,
k.sa@home.se.
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv

23–24 april 2010 Gregorianskt dygn i Vadstena
Klosterkyrka .
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23,
kyrkomusiker.hova@telia.com

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

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

