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Ledaren

Aldrig förstummas tonen från himlen
Plötsligt var den där, morgonen då jag
lade märke till tystnaden. Solen lyste från
en klarblå himmel och termometern visade
redan plus tjugo grader, fastän klockan inte
hade hunnit bli sju. Ändå var det något
som fattades.
Sången var borta. Sången som varje
morgon under våren och försommaren
med jubel och förväntan hade förkunnat en
ny dag. Nu var det bara solen och värmen
som i tysthet lovade ännu en stekhet dag
vid badstranden. Det är ju inget dåligt löfte
för en semesterdag, men när hade fåglarna
tystnat? Varför hade jag inte märkt något
tidigare? Jag vet ju att det är så varje år,
ändå lägger jag inte märke till det förrän
det är för sent.
När jag går till kyrkan på söndagarna, för
att någon timme före högmässan tillsammans med andra medarbetare lägga sista
handen vid gudstjänstplaneringen, hör jag
genom de stora kyrkfönstren hur kören
redan är på plats och repeterar inför gudstjänsten. Där utanför kyrkmurarna hör jag
inte eventuella intonationsproblem eller
insatsmissar, utan jag hör bara löftet om
ännu en högmässa präglad av lovsång och
förväntan.
Varje söndagsmorgon är som en vårmorgon, året runt. Men tänk om det kommer en söndag då det är tyst. Kommer jag
att märka det innan det är för sent?

”Sången var borta. Sången
som varje morgon under
våren och försommaren med
jubel och förväntan hade
förkunnat en ny dag”
Sången hör till människans allra främsta
kommunikationsmedel och har enligt
forskarna funnits i mänsklighetens historia i mer än 30 000 år. Sången hör till det
genuint mänskliga och har därför också
alltid funnits som språk i gudstjänsten.
Sången fanns med som en del i den
judiska gudstjänsten både i templet och i
synagogan. Därifrån övertog den kristna
kyrkan sången som ett omistligt uttrycksmedel, från allra första början.
Sången och musiken är inget tillägg till
gudstjänsten för att försköna den på något
sätt, utan sången och musiken är en del av
gudstjänsten. Den gemensamma sången
är ett språk som både skapar och uttrycker
relation och gemenskap på ett sätt som
inget annat språk kan göra.
I Svenska kyrkan sysslar vi väldigt
mycket med organisation och struktur.
Det är nödvändigt och ansvarsfullt i en
krympande ekonomi. Men i detta arbete
blir lätt församlingar organisationer som

kan slås samman till större organisationer
och gudstjänsten blir en verksamhet bland
andra som kan effektiviseras. Men församlingen i ordets egentliga mening är ingen
organisation utan relation. En gemenskap
som har sitt ursprung i den relation som är
Gud – Fader, Son och Helig Ande.
Församlingen är relation med Gud, med
människor och med den värld Gud har skapat, och gudstjänsten är ingen verksamhet
utan själva hemmet för denna gemenskap. I
en relation finns alltid en kommunikation,
ett samtal av något slag. Här är sången i
dess olika former ett oumbärligt språk. Ett
heligt språk som förenar himmel och jord,
Gud och människa. Det är tonen från himlen som aldrig förstummas. Ingen morgon
ska komma där den fattas. Tvärtom, en
gång kommer den sången att vara vårt enda
språk. Så låt oss fortsätta att sjunga!

Peter
Lundborg
Domprost
i Linköping
och vice
ordförande
i SKsf:s förbundsstyrelse

Redaktörens rader
”För jag tillhör de där, ganska många tror jag, som inte sjunger särskilt
mycket på sommaren”

D

e såg ut
och lät
så glada
att jag inte kunde
undgå att bli en
smula avundsjuk.
För de hade ju fått sjunga fyra dagar i rad,
massor av roliga och vackra sånger.
Jag är i alla fall tacksam att församlingen, inklusive jag, fick vara med i så
många som fem sånger när det blev dags
för sommarkören i Grisslehamn att sjunga
upp i ortens kapell.
För jag tillhör de där, ganska många tror
jag, som inte sjunger särskilt mycket på
sommaren. Ingen kör på onsdagskvällarna,
färre gudstjänstbesök än vanligt och inga
särskilda sommarsångstraditioner bland
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familj och vänner. Så jag tror att körveckorna, i exempelvis Grisslehamn och Ekerö,
har en viktig funktion att fylla. Sommarkörer är ett roligt sätt att både nå nya människor och ge en kick till gamla körveteraner.
Men nu är det vardag igen, och kör varje
vecka, hurra! För egen del rivstartar jag i
Knivstas tillfälliga pastoratskör som sjunger
för drottningen, ärkebiskopen och alla
andra som kommer på invigningen av S:ta
Maria Alsike, Svenska kyrkans storsatsning
på multiverksamhet i kommunens nybyggarområde.
Fast när de flesta av er läser det här är
invigningen redan över. För den äger rum
den 4 september, just innan tidningen
når prenumeranterna. Jag skriver ändå i
presens, här liksom i texterna om Anton

Leanderson-Andréas och Truls Nilsson,
som komponerat musik till Svenska kyrkans nationella ungdomskör. Körstyckena
uruppförs i Uppsala domkyrka, just det,
den 4 september. Under kyrkomusiksymposiet, då vi delar ut en sprillans färsk Körjournalen, just den här som två-tre dagar
senare trillar ner i brevlådan hos er andra.
Så till nya läsare: Varmt välkomna till
Körjournalen!
Till er alla: Varmt välkomna att höra av
er med synpunkter, tips och idéer!
Tipsa mig även om körveckor nästa
sommar. För då vill jag också vara med och
sjunga.

Marita Sköldberg
Redaktör
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Motioner om ny psalmbok och
kyrkomusikalisk fond
När Svenska kyrkans kyrkomöte drar igång
i september har man bland annat att ta
ställning till förslag om ny psalmbok och en
kyrkomusikalisk fond.
”Många är de som kommit till tro genom
att sången och musiken öppnat sinnena och
väckt intresse för en personlig fördjupning”,
skriver de moderata motionsskrivare som
föreslår att kyrkostyrelsen ska utreda hur
en kyrkomusikalisk fond med uppdrag att
utveckla och bevara Svenska kyrkans mu
sikarv ska utformas.
I två olika motioner föreslås en ny respek

tive reviderad psalmbok. Två socialdemo
krater föreslår en revidering av psalmboken
från nummer 326 och framåt, parallellt med
processen om en ny kyrkohandbok, medan
två centerpartister föreslår att en ny psalm
bokskommitté ska tillsättas med uppdrag
att utarbeta ett förslag till ny psalmbok.
Körsången för dock en mycket undan
skymd tillvaro i de 79 motionerna till årets
kyrkomöte, den nämns just inte alls. Är det
hälsan som tiger still eller är körsångarna ett
alltför förnöjt släkte?

Förbundshistoria sökes
Har du bilder, berättelser eller annat intres
sant material från Sveriges Kyrkosångsför
bunds 85-åriga historia? Inför bygget av en
ny webbplats söker vi material för att kunna
presentera SKsf:s historia på ett intressant
och roligt sätt.
Har du enstaka foton eller dylikt kan du

skicka det till Körjournalens redaktör, har du
större mängder material är det bäst att du
först ringer eller skriver och berättar.
Obs! Skicka inga original som du vill få
tillbaka, utan gör kopior som vi kan behålla.
Behöver vi originalen hör vi av oss.

Mycket har hänt under SKsf:s långa historia. Här är det skolgårdsdans under riksfesten i Visby 2003 och en mysande
biskop Martin Lind under den första ungdomskörfestivalen i
Linköping 2005. 
Foto: Anki Lindström

Körsångaren
Gunnel Westerberg
Tyresö

Vilken kör sjunger du i?
– I Bollmoradalens kyrkokör, TyresöSång
arna. Den har varit kyrkokör tidigare,
sedan var den egen ett tag, och så för ett
år sedan blev den kyrkokör igen. Men vi
behöll namnet TyresöSångarna också.
Vad sjunger du för stämma?
– Jag sjunger tenorstämma. Vi är tre kvinn
liga tenorer i kören.
Hur ofta sjunger ni?
– Vi övar en gång i veckan. Vi brukar
sjunga ungefär tre gånger per termin i
gudstjänsten i Bollmoradalens kyrka i
Tyresö församling, och två gånger på ål
derdomshemmet. Sedan sjunger vi på Val
borg, på kommunens brasa, och så brukar
det bli en större konsert per termin.
Nämn något särskilt roligt ni har gjort i
kören.
– Vi gjorde ganska nyligen ”Vi har vårt ur
sprung” som är nyskriven av Hans Nilsson.
Det gjorde vi med honom på piano, vår
diakon Annika Alfsdotter på sopransax och
alla församlingens körer tillsammans. Det
var väldigt fint.

Körerna tar plats i
media

Visst är det inne med körsång. Mycket kan
sägas om TV4:s Körslaget – bland annat att
det har fått upp ögonen hos många för hur
kul det är med kör. SVT har också visat en
del körprogram på senare tid och tidningar
hakar på trenden.
Sundsvalls tidning har sedan i vintras se
rien Månadens kör. Kulturredaktör Susanne
Holmlund har bland annat skrivit om Antijan
tekören i Granloholms kyrka, Birgittae kyr

kokör i Skönsberg och Ljustorps kyrkokör.
I april startade Upsala Nya Tidning en kör
blogg. Körfolk i staden turas om att skriva
om livet och sången i sina respektive körer.
Hur speglas körtrenden i media där du
bor? Skriv till kj@sjungikyrkan.nu och rap
portera.

Borg fick bok



Det blev Anna Borg i Hallsberg som vann
Alva Ekströms bok Och ingen utanför om
Anders Frostenson, som Körjournalen skrev
om i förra numret. Grattis!

Redaktör: Marita Sköldberg
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Har du sjungit i kör i sommar?
– Jag har varit med i sommarkören i Griss
lehamns kapell. Jag och min man är som
marboende i Grisslehamn, där jag är född.
Vår elektriker knackade på dörren en dag
och sa att ”ni som sjunger måste vara med
på det här”.
– Det var mycket annorlunda mot min
vanliga kör, där är allt mer tillrättalagt
och noggrant. Här fick vi noterna när vi
kom, och nya bitar varje dag. Men det var
kul, jättekul, och en väldigt fin repertoar.
Många för mig nya saker var väldigt fina.
Jag kommer att föreslå en del av dem i min
egen kör.
Text och foto: Marita Sköldberg

Prenumerationspris:
132 kr/år (sex nummer). Rabatterat
pris vid fler än 6 prenumerationer.
Annonsbokning: MW Grafisk form
018-38 73 03,
info@mwgrafiskform.se
För information om annonser
och prenumerationspriser
www.sjungikyrkan.nu

Design, produktion & annons
material: www.mwgrafiskform.se
Tryckeri
Markaryds Grafiska AB
www.markarydsgrafiska.se
Omslagsbild
Foto: Marita Sköldberg
Nästa nummer av Kyrkokörjourna
len kommer den 27 oktober.
ISSN 1101-9670
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En veckas sommarjobb: Körsång

Bönerna i Taizé bärs av frivilliga
sångare från hela världen

Under de ”stora” sommarveckorna kan det bli över 5000 gäster i Taizé. De flesta kommer på
söndagseftermiddagen och stannar i en vecka.
Sverige är ett av de länder som står för flest Taizégäster – under en vecka i augusti i år var
det 600 svenskar på plats i den lilla franska byn. Det går bussar varje vecka under sommar
månaderna.

En del städar toaletter. Andra diskar.
Och uppemot 150 har som arbetsuppgift att sjunga. Minst fyra timmar om dagen.
– Jag visste inte att jag tyckte
om att sjunga, säger Steven från
England. Här i Taizé har jag upptäckt
hur roligt det är att sjunga i kör.
I juni och augusti är det alltid många
svenska grupper i Taizé, och den här sommaren är inget undantag. Men i juli är
det oftast bara en eller ett par busslaster i
veckan, och tälten och barackerna i Taizé
fylls med besökare från hela Europa och en
rad andra länder.
– Vi har 3696 anmälningar till den här
veckan, säger broder Andreas när han
instruerar sina volontärer inför välkomnandet på söndagen. Det brukar alltid dyka
upp en del som inte har anmält sig också …

Gäster en vecka
Taizé bjuder in i första hand 17–29-åringar
att vara gäster hos kommuniteten en vecka
och delta i böner och bibelsamtal, hjälpa till
med det praktiska arbetet och äta tillsammans.
– Jag heter Elise och har varit här i en
vecka nu. Har resan gått bra för er?
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Så börjar välkomnandet för en grupp –
alla tas emot lands- eller regionvis och får
en genomgång av veckans program och en
kort presentation av kommuniteten. Sedan
är det dags att välja inriktning på sina
dagar: enbart bibelsamtal, bibelsamtal och
praktiskt arbete eller en vecka i tystnad.
En av de arbetsuppgifter som man kan
välja – om man kommer innan platserna
har tagit slut – är körsång.
– Då är man med på sångövningen
i kyrkan varje eftermiddag klockan två.
Den är öppen för alla och håller på till tre.
Sedan stannar man och övar en timme till.
Och så sitter kören tillsammans i kyrkan
på kvällarna och sjunger. Man ska vara på
plats vid åtta, och så sjunger man fram till
tio. Är det någon som är intresserad av att
vara med i kören? Då kan ni gå bort till
körens välkomstplats när vi är klara här. Ser
ni skylten där borta under taket?
Att sjunga i kör i Taizé är alltså ett
arbete, för det är kören som tillsammans
med bröderna stöttar församlingssången i
Försoningskyrkan. Det mesta sjungs i fyrstämmig körsättning, men det finns också
en del trestämmiga sånger där tenorerna
sjunger med sopranerna, kanonsånger och
tvåstämmiga sånger där sopraner och altar
sjunger ”mot” tenorer och basar.

Musik för bönens skull
I mitten av 1980-talet kom syster Christina till Taizé för första gången. Hon hade
just blivit klar med sin dirigentutbildning
hemma vid Det Kongelige i Köpenhamn.
– Det var någon som frågade om jag
inte kunde komma tillbaka, så det gjorde
jag, men jag visste inte om det skulle bli tre
veckor eller lite mer. Egentligen visste jag
inte någonting!
Christina kastades rakt in i Sankt
Andreas-systrarnas arbete tillsammans
med Taizébröderna och in i Taizés musik-
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När man har fått sin mat sätter man sig
där det finns plats. Mitt i denna bild sitter
Andreas från Sverige (i solglasögon och turkos tenniströja) och äter middag med idel
nya bekantskaper.

De gemensamma måltiderna är en stor del av livet i Taizé, eftersom de lagas och serveras av
gästerna själva. Vit mössa och förkläde har de som arbetar i distributionen, det vill säga ser till
att det finns tillräckligt med mat överallt vid utdelningen.

liv. På den tiden var det broder Robert
som hade hand om musiken i klostret, och
tonsättaren Jacques Berthier i Paris skrev
hela tiden nya sånger åt bröderna och deras
gäster. De flesta av dessa sjungs fortfarande
när alla samlas till bön i kyrkan tre gånger
om dagen.
Broder Robert var egentligen läkare,
men syster Christina beskriver honom som
en människa som älskade att sjunga och
som såg musiken som ett redskap i bönens
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tjänst. De tränade in sångerna med alla
gäster som ville sjunga och såg till att de
ungdomar som ville vara med och spela i
gudstjänster fick repetera.
– Nu är jag verkligen tacksam att jag fick
arbeta tillsammans med honom. Jag lärde
mig så mycket och blev smittad av hans eld
och entusiasm.
Sedan broder Robert dog arbetar syster
Christina tillsammans med några av de
andra bröderna och leder tillsammans med

en annan syster och några körvana volontärer sångövningarna. Det kan vara mellan
tre och 350 deltagare, och resultatet blir
skiftande, men varje vecka börjar det om
med nya gäster.
– Det är viktigt att komma ihåg att det
vi gör aldrig är musik för musikens skull,
utan för bönens, och att den ska vara tillgänglig för alla, säger syster Christina.
Många som kommer har aldrig sjungit i
kör förut. Att kunna läsa noter är inte något
krav, så sångerna tränas in stämma för
stämma och fras för fras med härmningsmetoden tills allt sitter och det är dags att
bygga ihop hela sången.
– Det är väldigt vackert att se vad musiken kan göra för människor som inte har
sjungit så mycket tidigare – när de är med
och sjunger fyrstämmigt för första gången,
till exempel, säger syster Christina.

Atmosfären bara en hjälp
– Jag visste inte att jag tyckte om att sjunga,
säger Steven från England som har kommit
till Taizé för första gången. Här i Taizé har
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Danska syster Christina
jobbar sedan många år
med körsången i Taizé.

jag upptäckt hur roligt det är. Jag måste leta
upp någon kör att vara med i när jag kommer hem.
– Jag gillar tisdagens och onsdagens
sångövningar bäst, säger holländska Marjolijne som har varit i Taizé många gånger
och också arbetat som volontär. På mån
dagen övar vi alltid på ett hallelujaomkväde
till psaltarpsalmerna och på ett kyrie till
förbönerna, och på torsdagen börjar arbetet med mässmusiken till söndagen, men
på tisdagen och onsdagen brukar det bara
vara sånger. Det är det roligaste.
Mot slutet av veckan brukar det alltid
vara några som har blivit lite hesa.
– Men jag får skylla mig själv, säger en
ung organist från England. Jag har suttit
kvar till minst ett på nätterna och fortsatt
sjunga efter kvällsbönen.
Många som varit i Taizé berättar om
bönerna i kyrkan med sångerna och de
levande ljusen, eller om stämningen i
arbetsgrupperna, eller om hur roligt det
är att stå i matkön tillsammans med flera
tusen andra gäster.

– Det pratas alltid mycket om atmosfären här, säger syster Christina. Och
atmosfären kan vara viktig och hjälpa oss,
men Taizé är inte atmosfär. Det jag såg här
när jag kom hit första gången var något
som fanns i mig men som jag inte hade
klarat att uttrycka. Gud väntar på mig, Gud
längtar efter att jag ska gå in i en relation

med honom – det är det som många av
våra gäster upptäcker. Det mötet kan vi inte
producera. Utan den hjärtpunkten, att Gud
kommer till oss, vore resten tomt. Då skulle
alltihop försvinna ganska snart.

Fakta Taizé
I byn Taizé i franska Bourgogne finns den ekumeniska brödrakommunitet som oftast kallas
just Taizé. Broder Roger, en schweizisk teolog, grundade den på 1940-talet. Nu omfattar
den ett hundratal bröder från evangeliska och katolska kyrkor runtom i världen. En del av
dem finns året runt i Taizé, men många bor och arbetar i mindre kommuniteter runtom i värl
den, främst i slumområden.
Bröderna lever på att tillverka och sälja keramik och smycken. De driver ett eget bokför
lag, Presses de Taizé, och ger ut skivor och noter med sin gudstjänstmusik.
I Taizé arbetar också nunnor från flera kommuniteter. Den största av dem är Andreas
systrarna, en mycket gammal internationell katolsk orden.

Fakta Taizémusiken
Taizémusiken består av korta böner och bibelord som sjungs gång på gång i stämmor. En
av de mest sjungna sångerna i Sverige är Sjung lovsång, alla länder, och för några år sedan
kom en sång som nästan alltid sjungs på svenska också i Taizé: Kristus, din Ande.
Från början skrevs nästan all Taizémusik av den franske organisten Jacques Berthier.
Sedan han dog har andra komponerat nya sånger. Numera skriver några av bröderna
mycket musik själva.

Prenumerera på Körjournalen

Tipsa Körjournalen

Helårsprenumeration, 6 nummer, 132 :Mängdrabatt ges från sex prenumerationer med sam
fakturering.
Läs på www.sjungikyrkan.nu eller mejla
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Har kyrkokören förändrat ditt liv?
Har din kyrkokör ett jättekul projekt på gång?
Har din kyrkokör löst ett vanligt problem
Tipsa Körjournalens redaktör Marita Sköldberg på
070-21 22 166 eller kj@sjungikyrkan.nu.

Din kompletta nothanDel WESSMANS
www.wessmans.com
MuSikförlAg
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Text och foto:
Anna Braw

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107
order@wessmans.com
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www.sångbåten.se

Förbered dig redan nu för
nästa års största sånghändelse:

Sångbåten 2011

Ett helt skepp fyllt av sångare och
körmedlemmar på alla kunskapsnivåer
kryssar mot Tallinn för att sjunga,
uppträda och utveckla sig.

Mer information hittar du på:

www.sångbåten.se
Kryssningen, som äger rum den 13-15 maj 2011, är ett samarbete mellan:
Stockholms stifts
Kyrkosångsförbund

samt Sångpedagogförbundet

Anton och Truls komponerade för
Nationella ungdomskören
Uruppförande under kyrkomusiksymposiet
Den 4 september, som en del i kyrkomusiksymposiet, framför Svenska kyrkans
nationella ungdomskör två nyskrivna körverk i en konsert i Uppsala domkyrka.
Texterna är skrivna av ungdomarna i kören, medan uppdraget att skriva musiken
gick till två unga kompositörer, Anton Leanderson-Andréas och Truls Nilsson.
Den ene är en riktig körräv, den andre har aldrig sjungit i kör.

”Det var otroligt inspire
rande att få ett dokument
med en massa text och så
fick jag välja”
Det är en erfaren körmusikkompositör som skrivit stycket ”Drömmen,
hoppet, tron” för Svenska kyrkans
nationella ungdomskör. Men Anton
Leanderson-Andréas är också kyrkokörledare, musiklärare och baryton i den framgångsrika vokalensemblen Vocado. Och nyss fyllda 25.
Anton Leanderson-Andréas har just tagit
paus i en skivinspelning med Vocado när
Körjournalen når honom.
– Vi ska äntligen spela in en skiva. Vi
har sjungit ihop i sex år, och man blir mer
och mer petig ju längre man väntar. Nu har
vi hittat en ljudtekniker som är lika petig…

Bildades på Sjövik
Vocado bildades på Sjöviks folkhögskola
i södra Dalarna, när de sex som ingår i
gruppen började på skolans då nystartade
vokalensembleutbildning. I två år gick de
på Sjövik och sjöng tillsammans på heltid.
– Vi blev ihopplockade, vi kände inte
varandra innan, men det gick bra fort,
och sedan har det bara blivit mer och mer,
berättar Anton, som sjunger baryton.
Skivan ska förhoppningsvis komma ut
i vår. Att det inte har blivit tidigare beror
på ett minst sagt pressat schema. Vocado
gjorde över 50 konserter mestadels i
Tyskland i fjol, berättar Anton, och det
gör ensemblen vid sidan av heltidsjobb
och studier. För Antons del studier vid
Musikhögskolan i Örebro. Nu är han färdig
musiklärare, men planen är att fortsätta
studera komposition.
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Ärvde en kör
Anton nöjer sig dock inte med Vocado och
musikstudier, nej, han leder en kyrkokör
också, Andréaskören i By församling i
Avesta, där han är uppvuxen.
– Pappa ledde den här kören innan han
flyttade från Avesta. Jag ärvde en kör, helt
enkelt. Det gjorde jag redan när jag var 18
år, och det var väldigt utvecklande.
Sjungit i kör har Anton gjort hela livet,
säger han, och de senaste åren har han

Vocado vann a cappella-tävling
Vokalensemblen Vocado, som Anton
Leanderson-Andréas sjunger i, tog i
slutet av juli hem två segrar under den
internationella a cappella-tävlingen Vokal
Total i Österrikiska Graz. Vocado vann
i kategorierna pop och jazz och fick
därmed 3000 euro i prispengar. Totalt
18 vokalgrupper, varav tio från Tyskland,
tävlade i fyra olika klasser. Vocado var
den enda gruppen från Sverige.

skrivit mycket körmusik också, för sin kyrkokör och inte minst för Vocado.
– Det blir bra när man hela tiden får
möjligheten att prova i ensemblen. Numera
skriver jag inte ens för sopran, alt och så
vidare, utan jag skriver för Amanda, Malin,
Emma, Lukas och Joel…
Trots sin myckna erfarenhet av att komponera körstycken kändes beställningen till
Nationella ungdomskören annorlunda.
– Det var otroligt inspirerande att få ett
dokument med en massa text och så fick
jag välja. Som kollageteknik nästan. Det
ska jag göra fler gånger. Det var väldigt bra
texter också, och svårt att sålla.
Marita Sköldberg
Foto: Joakim Kvist

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Utgivningsplan 2010

”Jag ska försöka hitta någon
kör att sjunga i nu på lagom
amatörnivå”
Fåordighet och ketchak blev resultatet när Piteåkandidaten Truls Nilsson fick uppdraget att komponera
för Nationella ungdomskören. För
egen del söker han nu en skånsk
amatörkör.
– Jag var lite tveksam först, eftersom jag
inte har körtraditionen med mig, men nu
är jag väldigt sugen på att skriva något nytt
för kör.
Det säger Truls Nilsson, som komponerat körverket ”Om kärlek”, som Nationella
ungdomskören framför under kyrkomusiksymposiet.
Faktum är att Truls aldrig har sjungit i
kör själv.
– Nej, det har aldrig blivit av, men jag
ska försöka hitta någon kör att sjunga i nu
på lagom amatörnivå.
Nu har han just lämnat musikhögskolan
i Piteå, och flyttat hem till Skåne. I bagaget
finns en konstnärlig kandidatexamen med
inriktning komposition.
– Jag ska ta ett sabbatsår och frilansa,
jag behöver komma bort från mörkret i
Norrland ett tag. Men sedan hoppas jag att
det blir två år till i Piteå.
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Tröttnade på trombonen

Nr

Sista bokning

Utgivning

Som yngre spelade Truls trombon och
tänkte satsa på en karriär som instrumentalist. Men så blev det för mycket, och
han tröttnade över en natt, berättar han.
Musiken ville han dock inte släppa, så han
började fundera i kompositörsbanor. Han
tog en distanskurs i arrangering i Växjö och
fick blodad tand. Av en slump fick han kontakt med tonsättaren Fredrik Högberg, och
var under ett år lärling hemma hos honom
i Nyland i Ångermanland. Därifrån var steget inte så långt till Piteå.
Under åren där har det blivit mycket
komponerande och arrangerande av alla
de slag.
– Att komponera för stor symfoniorkester är roligast, det finns så många färger i
en symfoniorkester. Men det är sällan man
får det spelat…
Särskilt många körstycken har det inte
blivit, och någon direkt koppling till kyrkan
har Truls inte, mer än att han som musiker
har spelat i kyrkor många gånger. Men
när frågan kom från Sveriges Kyrkosångsförbund att skriva musik för Nationella
ungdomskören blev han glad. Även om han
tvekade.

5
6

21 september
2 november

27 oktober		
8 december

Annonspriser: helsida 7 000:-, mmpris
13 kr/mm. För mer information, se
www.sjungikyrkan.nu eller kontakta
MW Grafisk form, 018-38 73 03.

Körkåpor

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

”För mycket text”, sa professorn
Uppdraget var att skriva ett körstycke på
sju-tio minuter utifrån två A4-sidor med
texter som ungdomarna i Nationella ungdomskören hade skrivit. Ur denna textmassa kunde han välja fritt.
– Ganska fort fastnar man för vissa
rader. Från början hade jag mycket mer
text med – men jag tyckte ändå att det var
ganska lite. Så hade jag ett möte med kompositionsprofessorn som sa att ”det är väldigt mycket text”. Då reducerade jag ner till
ännu mindre. Det blev bättre i formen – jag
har försökt hitta någon slags dramatik.
Slutet av stycket består till stora delar av
en talkör, som i stort sett upprepar en och
samma textrad. Det är inspirerat av ketchak
från Bali, berättar Truls.
– När jag läste musikvetenskap i Lund
hade vi utomeuropeisk musiklyssning och
då fastnade jag för det rytmiska i ketchak.
Det är egentligen en slags rit, en manskör
ska försätta sig i trans. Det är första gången
jag använder det. Det är lite av ett experiment, kanske fungerar det som jag tänker
mig, kanske blir det annorlunda, och bättre.
Marita Sköldberg
Foto: Erika Bergqvist

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

Sveriges ledande

tillverkare av körkläder!
www.brohalldesign.se

Tel 031 404030
Fax 031 404106
9

Sångglädje syftet
med sommarkören
Underbart är ett passande ord för
Grisslehamns körvecka. Körsångarna stortrivdes, och dalkullan till
präst kunde inte låta bli att sjunga
med i sången från Orsa.
Sommarkören bevisade att det
går att ge en rejäl konsert efter
några få timmars övning. Fast det
var inte huvudsyftet.
– Ska vi andas där, vid ”Men du, o Gud”?
frågar Åke Pettersson sin kör efter genomdragningen av En vänlig grönskas rika dräkt.
– Nej, det kommer vi att glömma, konstaterar han själv, får mumlande medhåll
och går snabbt vidare:
– Det ska vara nådes-under, inte nådestunder.
Frasen ”simpla och små” hakar han upp
sig på några gånger när det sedan är dags
att sjunga sången Underbart, men annars
är det inte mycket till finputsning när sommarkören i Grisslehamn sjunger loss.
– Det går ut på att vi ska sjunga och ha
roligt, det sa Åke från början, inte att vi ska
åstadkomma en bra konsert, säger AnnChristin Eriksson. I vanliga fall sjunger hon
i Gabriel Forss Alla kan sjunga gospel-kör.
För liksom flera andra i sommarkören bor
hon på Väddö på sommaren men i Stockholmstrakten under övriga året.
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Leder Kör för alla
Roligt har de, det syns. Och inte minst hörs
det i själva körklangen.
– Det är den här mannens förtjänst,
säger körsångarna glatt. Och pekar på Åke.
Åke Pettersson är organist på Väddö
och leder i vanliga fall Kör för alla, som
träffas en gång i veckan i Älmsta. Men den
här juliveckan har han semester – och leder
Grisslehamns körvecka.
– Han är toppen, man blir helt lycklig,
säger Eva Candert som i vanliga fall bor i
Uppsala.
– Jag börjar fundera på att åka hit en
gång i veckan för att sjunga i hans kör, fortsätter hon. Kören känns ännu roligare än
hennes vanliga revysällskap.
Sedan vidtar ett febrilt knäppande i pärmar, för först nu, bokstavligen fem i tolv, får
deltagarna grepp om vilken repertoar som
ska framföras, och noterna kan placeras i
rätt ordning.

Flera flugor i en smäll
Befolkningen i Grisslehamnstrakten flerdubblas på sommaren. Att arrangera en
körvecka i juli var ett sätt att få åretrunt
boende och sommarboende att träffas.
– Vi slog flera flugor i en smäll. Vi vill
att det ska hända saker i Grisslehamn och
att kapellet ska användas, berättar initiativ-

tagaren Inga-Lena Waller-Holmström. Hon
bor permanent i Grisslehamn och sitter
med i såväl Grisslehamns intresseförening
som i kapellföreningen. Och så sjunger hon
i Åkes Kör för alla.
Massor av sånger har sjungits under de
fyra dagar som Grisslehamns körvecka har
pågått. Sammanlagt har de 40 körsångarna,
varav åtta män, sjungit tillsammans i mindre
än åtta timmar. Alla har olika bakgrund, en
del är vana, andra ovana körsångare. Några
kände varandra innan, de flesta inte. Men nu
är det dags för uppsjungning.
Lunchandakt kallas det i den anspråkslösa annonseringen. Men faktum är att det
blir en timmes prima konsert, och det lilla
kapellet är i det närmaste fullsatt.

Imponerande repertoar
Repertoaren är minst sagt varierad. Det
börjar lokalt, med texter av kompositören
och spelmannen Jörgen Toresson, barnafödd
i Trästa alldeles i närheten. Hans Körsång är
en klockren programförklaring.
Sedan sträcker sig musiken från Mozart
till Moraeus med rysk-judisk folkvisa,
svensk väckelsesång och amerikansk gospel
längs vägen. Det är somrigt, härligt och
vackert. Inte mindre än 13 sånger framförs,
varav församlingen får vara med i fem.
Mellan sångerna lättar Åke ytterligare upp
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Körsång

av Jörgen Toresson
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stämningen med diverse skämt och småprat.
– Det är jättekul det här, så nästa år ska
vi ha två körer, säger han inledningsvis.
Men det är bäst att inte ta honom på för
stort allvar.
– Vad som är skämt och allvar hos den
mannen vet ingen, säger körsångaren Gunnel Westerberg menande.
Det hela kryddas med ett Schumannstycke på piano av Åkes kollega, organisten
Melker Stendahl, som också sjunger med
i kören, och några väl valda talade ord av
komminister Malou Wirström som är med
i kören bara i Underbart, eftersom hon är
dalkulla.
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Körledaren Åke Pettersson (t h) och körsångaren Lars Holmström
plockade fram dragspelen när det blev dags för allsång i Så länge
skutan kan gå.
Överst: En blandad kompott av bofasta och sommarboende deltog
i Grisslehamns körvecka, som arrangerades av kapellföreningen
och Väddö församling.
Altartavlan av konstnären Gunnar Widholm föreställer tre generationer skärgårdsbor.

Idel sångglädje
– De vill ha en ton, förtydligar Åke högt
och ljudligt när altarna lite diskret försöker
påkalla hans uppmärksamhet inför Skym
ning rår med text av Tore Littmarck.
Här är det sångglädje och inte perfektionism som gäller. När det så blir dags för

Gabriellas sång behöver ingen tveka om att
kören menar vad de sjunger.
”Jag vill känna att jag lever all den tid
jag har”, sjunger de så att det dånar i kapellet. ”Jag vill leva lycklig för att jag är jag”. I
den stunden är de det definitivt, allihop.
Text och foto: Marita Sköldberg

Grisslehamns kapell

Kapellet uppfördes 1909 efter många års förberedelser och insamling.
Kapellet ägs av Grisslehamnsborna genom Kapellföreningen. För driften får
kapellet anslag från Väddö och Björkö-Arholma församling och verksam
heten sker i samarbete med församlingen.
Sommaren 2010 ägde den första Grisslehamns körvecka rum i kapellet.
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Vad ska kören göra i höst?
– Gospelkören KAOS startar som vanligt höstterminens fram– Carl Gustafs Motettkör har framför sig ett härligt projekt.
trädanden med att delta i körstafetten i Centrumkyrkan i VäsI mitten av oktober ska vi för andra gången framföra Händels
terås under Kulturnatten som detta år går av stapeln 18 septemMessias i sin helhet, den här gången med orkestern ReBaroque
ber. 25 september bär det sedan i väg på en veckolång körresa
från Stockholm. Som solister har vi Karin Thulemark, sopran,
till Gran Canaria med diverse framträdanden samt workshop
Simone Rönn, alt, Jörgen Axelsson, tenor och Johan Wållberg,
med en lokal gospelkör. När vi kommer hem ska vi fira körens
bas. Förutom Simone Rönn, som kommer från Köpenhamn,
20-årsjubileum med en gospelkväll och sedan vara med på
härstammar alla solister från Blekinge.
Luciakonserten i kyrkan.
– Carl Gustafs Gospel satsar på två spännande konserter,
– Barnkören, just nu bara tjejer 9-11 år, bedrivs sedan några
först en färgsprakande gospelkonsert med solister ur egna led
år tillbaka i projektform. Under höstterminerna kallar vi oss
under Kulturnatten, en kväll då hela Karlshamn sjuder av kultur
”Luciakören” och gör ett framträdande i samband med Luciaav alla slag. I december är det åter dags för Julgospel där julens
dagen. Senast blev det till ett välgörenhetsprojekt med Svenska
budskap får träda fram i det glada gospelsvänget. Kören jobbar i
kyrkan och Surahammar Rotaryklubb som arrangörer. Vi sålde
projektform och är i höst inne på sitt tredje år.
biljetter, anlitade solister som skänkte sitt gage, fyllde kyrkan till
– Vår Luciavesper är en av höstens största musikaliska
brädden och samlade in drygt 14 000 kronor –jättekul! Detta
händelser i Carl Gustafs kyrka. Tillsammans med flickor från
ska vi göra till en tradition.
högstadie- och gymnasieskolan sjunger barn- och ungdoms– Damkören Ceciliakören kommer som vanligt att framkörerna från Karlshamns församling i en mycket stämningsfull
träda på Allhelgonadagens minnesgudstjänst samt vid första
Luciavesper. I levande ljussken framför cirka 90 sångare såväl
advent. Utöver detta kommer vi att
traditionella som
delta i ett projekt i kontraktet och
nyskrivna lucia- och
– Vi, det vill säga körerna i Kramfors-Härnösands kontrakt,
framför 13 november i Svedvi kyrka
julsånger inför en
ska sjunga tillsammans med Cyndee Peters och Daniel Stenbaek
(Hallstahammar) Lars-Erik Larsfullsatt kyrka. Lika grii Ytterlännäs kyrka den 25 september.
sons Förklädd Gud tillsammans med
pande varje år!
– Den 23 oktober gör vi här i församlingen en barnkördag där
andra körer och instrumentalister.
Mari Sundås
vi bjuder in alla barn i området och samlar in pengar till en skola
kyrkomusiker i
Ulrika Larsson
i Etiopien. Vi sjunger hela dagen, säljer t-shirts, teckningar, cdKarlshamns församling
kyrkomusiker i Sura församling
skivor och tar upp kollekt. Förra året sjöng vi på torget i Kramfors
mitt på dagen och i Gudmundrå kyrka på kvällen.
Anna Larsson
kyrkomusiker i Gudmundrå församling, Kramfors

Carl Gustafs Motettkör.
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Sveriges Kyrkosångsförbund
söker förbundskamrer
på 75 %

Körer!

Läs mer om tjänsten på
www.sjungikyrkan.nu

på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni
�
�
�

Sista ansökningsdag 15 september

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

samt

SKsf är Sveriges största
körförbund. Förbundets
huvuduppgift är att
stödja körverksamheten
i Svenska kyrkan.

�
�

- 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

Nyheter från Gehrmans
Yes, I´m coming home

Ett svenskt Juloratorium

Öppna en väg

Sju gospelsånger

Fredrik Sixten

Häftet innehåller
äkta svensk gospel
med sitt ursprung i
skånska Ronneby.
Sångerna är för
solist, blandad kör
och piano/kompgrupp. Musiken
förmedlar både
sprudlande gungande glädje och finstämda känslor som
balanserar väl mot varandra. Sång- och
körstämmorna är försedda med utskrivet pianokomp samt ackordanalys
och instruktioner för evtl kompgrupp.
GE 11644..................................... 84 kr

Detta verk för
Sopran-solist,
Ett svenskt
JULORATORIUM diskantkör, blandad
kör och orkester går
raka vägen genom
lyssnarnas öron till
deras hjärtan. Verket
bär många influenser
från svensk folkton
och rymmer både
ljus och mörker. Uruppförandet ägde
rum i december 2009 i Göteborg.
Ylva Eggehorn har skrivit nya koraltexter speciellt för detta ca. en timmes
långa verk.
GE 11626 Klaverutdrag ............. 250 kr

Fyra nyskrivna stycken för första
advent – till en och samma text

Sensus körmusik Nr 651

YES Sju gospelsånger
I’M COMING
HOME

Solist, blandad kör & ackompanjemang
Seven gospel songs

www.gehrmans.se
GE 11334

ISMN 979-0-070-11334-2

Omslag: Bitte Granlund/Happy Book

Soloist, mixed choir & accompaniment

10-06-16 09.35.12

Fredrik Sixten

Sopransolo, två körer
och orkester
Klaverutdrag

Sixten_Juloratorium4b.indd 1

10-06-15 09.45.09

Rolf Larsson har skrivit en ny första
advents text. Därefter har fyra kompositörer tagit sig an texten. Vilket blir
ditt nya standardverk på första advent?
För S-olo, bl kör och orgel/piano
Varje utgåva ................................. 26 kr
Rolf Martinsson ................... GE 11657
Anna Cederberg-Orreteg ...... GE 11658
Nils Lindberg ....................... GE 11659
Nils-Petter Ankarblom ......... GE 11660
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Musik till Kronprinsessparets bröllop 19 juni 2010
When You Tell the World
Vilar glad. I din famn
Brudmarsch från Valbo
Musik: Benny Andersson
En textlös, drillande, rullande och
You’re Mine
10-07-02

13.41.50
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Öppna en väg-8.indd
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Öppna en väg-8.indd
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Text: Kristina Lugn
lekande trall i arrangemang för blandad
Framfördes av Björn Skifs och Agnes
För blandad kör och piano
GE 11666 duett............................ 59 kr kör a cappella av Hans Gardemar.
MM 004 ...................................... 37 kr GE 11714 blandad kör................. 40 kr GE 11631..................................... 34 kr
Se notexempel och beställ på
Tel 08 610 06 00

| Fax 08 610 06 27 | order@gehrmans.se

www.gehrmans.se

I körsvängen

Ny lärare på traditionsrik Ljungskilekurs
Ljungskilekursen har arrangerats av Skara
stifts kyrkosångsförbund i stort sett lika
länge som Ljungskile Folkhögskola har
funnits (grundad 1928). Sedan 50-talet har
den arrangerats här årligen.
Det främsta målet för den veckolånga
kursen är att vidareutbilda elever i kördirigering, men för detta krävs också en kör. I
årets kurs deltog nio dirigentelever och 40
korister. Kursen var fullbokad redan i mars.
Kurschef P-O Hallgren har hållit i trådarna sedan 1974! Ny lärare i dirigering
var i år Skaras domkyrkoorganist Reibjörn
Carlshamre. När dirigenteleverna hade
egna övningar
tog sångpedagogen Ida Johansson hand om
koristerna med
stämövningar
och en kvarts
röstvård per
korist.
Den första
dagens sångövningar avslutades med att
dirigenteleverna
fick dirigera hela
kursen i enkla
visor för att ReiUppvärmningsövningar.
björn skulle se
deras nivå. Reibjörn hade med sig en repertoar med elva stycken. Dirigenteleverna
fick sedan välja varsitt stycke att jobba med
under veckan.
Kursen avslutades efter medverkan vid
söndagsgudstjänsten i Ljungs nya kyrka.
Dessförinnan hade man egen privat cabarét
på torsdagen och musikgudstjänst i Ljungs
nya kyrka på lördagskvällen där dirigent
eleverna fick framföra sina stycken. Musikgudstjänsten följdes av fest på kursgården.
Av årets kursdeltagare var det bara sex
som var med för första gången och de var

Ragnar Håkan
son, ordförande i
Gotlands Körför
bund, som har ett
gigantiskt körpro
jekt på gång.

Tenoren Anders Litborn diskuterar
stämman med stämkollega.
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Hur ska ni samla
alla Gotlands
körer?
– Vi har ett tredelat
projekt på gång. För vuxenkörerna blir det
en körstafett, ungdomskörerna ska göra
African Madonna och barnkörerna ska göra
mässan Barn i Guds tid. Allt ska framföras
under en stor körfestival i Visby 27-29 maj.
Parallellt har vi seminariedagar för körle
darna.
Hur går körstafetten till?
– Den börjar i september i norr, öster och
söder. De körer som är längst ut bjuder in
närmaste kör för att träffas, repetera ihop,
kanske göra en gudstjänst, och sedan ar
betar man sig in mot Visby. Varenda kör på
Gotland ska vara med. Det blir sex träffar
per väderstreck. Till detta finns ett körhäfte
med ett 20-tal körstycken, varav hälften har
Gotlandsanknytning.

alla ”ditlockade” av tidigare elever. Flertalet
kommer från Västergötland men här fanns
även Dalsland, Dalarna, Södermanland,
Småland, Halland och Skåne representerat.
Några har deltagit 20-30 gånger och använder kursen för att ladda batterierna inför
höstterminen och få ny inspiration och
repertoar. Alla uppskattar stämningen som
råder med fantastiskt fin kamratskap. Skolans härliga läge med nära till salta bad samt
det fantastiska köket gör givetvis sitt till.
Text och foto: Erik Johansson

Adolf Fredriks Diskantkör fick
specialpris i Italien
Adolf Fredriks församlings diskantkör från
Stockholm bestående av flickor och pojkar
mellan 9 och 15 år hade framgång vid den
internationella barnkörtävlingen Il Garda
in Coro i Italien i slutet av april. Under dirigenten Karin Bäckströms ledning fick de
ta emot juryns specialpris för bästa sakrala
program.

Hallå där

Det sakrala tävlingsprogrammet bestod
av Palestrina; Pueri Hebraeorum, Hammarström; Kyrie, Mendelssohn; Laudate
Pueri och arr Agnestig; Oh Peter go ring
them bells.

Vad är African Madonna för något?
– Det är ett körverk av Felicity Lawrence,
som handlar om världen och mänskliga rät
tigheter. Det är mycket dans och oerhört
härlig musik. Det har gjorts av ungdomskö
rer på Gotland tidigare, och nu ville Ungikör
på Gotland göra det igen. De driver den
delen.
Berätta om Barn i Guds tid!
– Det är en nyskriven mässa för barn. Två
norrmän har skrivit den, Johan Varen Ugland
och Eivind Skeie. Man kan göra den med
några få barn eller i en jättekatedral med
många musiker till. Tre dirigenter, en i varje
treding (en medeltida geografisk indelning
av Gotland) kommer under året att hjälpa de
körer som anmäler sig. Mässan ska sedan
framföras under festivalen i söndagens hög
mässa i Visby domkyrka.
Vad händer mer under festivalen?
– Det ska bli en stor folkfest. Kriteriet är inte
prestation, utan att det ska vara riktigt kul.
Förmodligen blir det en stor utomhuskonsert
på Strandgärdet. Vi har dock inte kommit så
långt i den planeringen än.
Hur stort är körintresset på Gotland?
– Två procent av Gotlands befolkning
sjunger i kyrkokör, det är enormt! Tar vi med
alla körer blir det ungefär tre procent. Vi
har 1100 kyrkokörsångare på Gotland, och
bortemot 2000 körsångare totalt. Det finns
69 kyrkokörer, 32 vuxenkörer, 14 ungdoms
körer och 23 barnkörer. Och nu ska vi mari
nera hela Visby med körsång.
Text och foto: Marita Sköldberg
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I den lyckliga slutsamban kastar alla ballonger.

Katterna i Minikören jamar för fullt.

Arbogabarn gjorde klimatsmart rymdhistoria
”Vi behöver alla en plats att leva på – en
plats där min säng ska stå. Det är vår ekologik att var och en blir rik när vi tillsammans får leva så.”
Så inleds musikalen The Ark – en klimat
smart historia som uruppfördes i Heliga
Trefaldighets kyrka, Arboga, i maj.
Kyrkan var i det närmaste sprängfylld när
barnen i kyrkans musikalgrupp tillsammans
med barnkörer från Medåker, Götlunda och
Arboga – totalt cirka 50 barn – framförde
den egenhändigt skrivna musikalen.
Projektledare var församlingens
organist Hanna Drakengren. Barnkören
G-klavarna hade redan förra hösten invigts
i planerna och hade då klara önskemål om
handlingen: Det skulle handla om miljön,
utspela sig i rymden, djuren skulle ha
huvudroller och det skulle finnas en tyrann
och en president.
Utifrån detta satte Hanna tillsammans
med församlingens pedagoger Anna Carin
Gillheim och Karin Sigge Dahlqvist ihop en
halsbrytande storyline som musikalgruppen sedan tog vidare till sångtexter och
manus. Hanna tonsatte texterna och delade
sedan ut fem av sångerna till de mindre
barnkörerna så att alla kunde delta.

Dramatisk handling
I korthet utspelar sig följande: Presidenten
sammankallar alla djuren till en miljökonferens. Då kommer tyrannen och fängslar
presidenten, och tvingar djuren att bygga
ett högt torn som manifesterar tyrannens
storhet.
I hemlighet fritas presidenten som med
djurens hjälp bygger en raket som – i likhet
med Noas Ark – ska ta djuren och presidenten bort från jorden.
Väl på raketen söker de en ny planet att
bo på. På en dator knappar de in sina öns-

KörJournalen 4/10

lyckligt slut. Det svarta hålet vill bara ha
det som är svart, så när allt det smutsiga på
jorden hamnat i hålet spottas jorden ut, ren
och fin, och tyrannen är vit och snäll.
Så slutar allt lyckligt, så lyckligt att
Johanna, 7 år från Minikören, gråter när det
går upp för henne HUR lyckligt det slutar …

Nystart med ballonger

Jorden har landat, ren och fin.

kemål och väntar på matchning. Det visar
sig att den enda planet som fungerar är …
Jorden …
Därför tar de jorden på släp efter raketen, men då sker det ofattbara, jorden sugs
in i ett svart hål…
Men som alla sagor får även denna ett

Ett jublande mottagande fyllde kyrkan där
ballonger, serpentiner och ljudet av ”partytutor” trängdes med sambarytmerna i
musikalens slutsång:
”När viljan är stor och vi vågar och tror,
kan himmel och jord få födas på nytt.
Allting gammalt och snett får bli helt,
får bli rätt, när det unkna i nåd får bli luftat
och bytt.
En ny chans, en ny start, när allt grumligt
blir klart, så får kärleken fart – Underbart!”
Anna Ytterberg Nerman
Foto: Kenth Frössman

Lunds Vokalensemble på Bachfest
Den årliga Bachfesten i Leipzig innehåller
ett mycket stort antal konserter och medverkande från många länder. Till 2010 års
Bachfest i juni var Lunds Vokalensemble
också inbjuden.
Körens medverkan i Thomaskyrkan den
18 juni blev en fantastisk upplevelse med
drygt 800 besökare. Under festivalens tio
dagar kom totalt 65 000 åhörare.
Tema detta år var Bach – Brahms och
vokalensemblens program upptog motetter
av Bach, Brahms och Sandström samt Magnificat av Arvo Pärt.
Förutom i Leipzig gav Lunds Vokalensemble under sin resa konserter i Marien-

kirche i Lübeck (världens största tegelstenskyrka med elva sekunders efterklang!),
i Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche i
Berlin och i Hofkirche i Dresden. Turnén
avslutades med deltagande i gudstjänsten i
den berömda Frauenkirche i samma stad,
då musik av Gabrieli och Palestrina sjöngs.
En imponerande församling med närmare
tusen besökare.
Hösten 2010 fortsätter Vokalensemblen
med flera konserter i Skåne/Blekinge. Bland
annat blir det medverkan i Kulturnatten
och Lund International Choral Festival,
Verdis Requiem i Allhelgonakyrkan och
julkonserter.
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När det för elfte året arrangerades Musikfest på Linköpings stifts ungdomsgård
Gransnäs nära Aneby stod en stor nyhet
på programmet: En nybildad stiftsungdomskör medverkade. Kören sjöng under
lördagens mässa tillsammans med ett band
och artisten Peter Johansson, känd från
musikalscenerna i London. Kören sjöng allt
från Lead me Lord av Wesley till We are the
Champions.
Musikfesten arrangeras på försommaren
av Linköpings stift, Sensus och Gransnäs
ungdomsgård, och tyngdpunkten ligger på
pop- och rockmusik.
Stiftsungdomskören, som bildats på initiativ av stiftsmusiker Karin Wall Källming,
har 55 medlemmar från Hällestad i norr
till Askeryd i söder, Norrköping i öster och
Mjölby i väster. Inför Musikfesten genomfördes fem övningar på platser där pendeltågen stannar.

Foto: Freddy Alm

Premiär för ny stiftsungdomskör

Inför framtiden planeras uppföljning av
mässan eventuellt i Norrköping och naturligtvis blir det ännu ett framträdande vid
nästa Musikfest.

Den nybildade stiftsungdomskören sjöng
tillsammans med Peter Johansson under
Musikfesten på Gransnäs i slutet av maj.

Körledare på livlig kurs i Malmö
– Jag har fått idéer för att släppa stillaståendet. Att kören kan bli en del av liturgin och
till exempel åskådliggöra bibeltexten, säger
Helena Wilhelmsson.
Till vardags jobbar hon i Karlshamns
församling. I augusti var hon en av 16 deltagare, de flesta kyrkomusiker, i delkursen
scenisk-liturgisk körledning under körledarkurserna i Malmö.
– Vi håller på mycket med dramaövningar, rörelser, skriva texter till kodord,
dramatiseringar … Vi har Anci Hjulström,
och hon är väldigt inspirerande som coach,
berättar Helena mitt i kursveckan.
Målet var en scenisk framställning med
sex-sju sånger under den avslutande konserten i Caroli kyrka.

Scenisk-liturgisk körledning var en av
nyheterna i kursveckan som Sveriges körförbund varit huvudarrangör för i många år.
– Det är en fördubbling av storleken i år,
både antalet kurser och antalet deltagare.
Det beror främst på att Sveriges Kyrkosångsförbund nu är med som arrangör,
berättar Lena Ekman Frisk, som är producent för dirigent- och körledarkurserna.
Tre av kurserna har varsin övningskör
till sitt förfogande på kvällarna, körer som
också är med i avslutningskonserten. Lena
Ekman Frisk sjunger själv med i övningskören för den avancerade C-kursen.
– Vi sjunger riktigt svåra saker av bland
annat Francis Poulenc och Karl-Erik Welin.
Jag är själv körledare och det är bra att hålla

Lärarna på körledarkursen, Ove Gotting, Peter Holmstrand, Gunno Palmqvist, Cecilia Rydinger
Alin, Karin Oldgren och Anci Hjulström.

Helena Wilhelmsson.

i gång min egen sångröst och inte så dumt
att se det hela från körsångarens sida.
Helena Wilhelmsson tar med sig mycket
inspiration hem till sina körer i Karlshamn.
– Jag får väl smyga in idéerna lite försiktigt, så att det inte blir allt på en gång, säger
hon. Sen tänker jag att man kan köra en
scenisk kör som projektkör i kyrkan ibland.
Dirigent- och körledarkurserna i siffror
6 olika kurser
64 deltagare
6 lärare
36 övningskörsångare fördelade på
3 övningskörer
Marita Sköldberg
Foto: Lena Ekman Frisk
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Örnsköldsviks
Motettkör 100 år
I år fyller Örnsköldsviks Motettkör seklet
jämnt. En arbetsgrupp inom kören har
gjort en kartläggning av den kyrkomusi
kaliska verksamheten i Örnsköldsviks
församling under 100 år, främst riktat mot
körverksamheten. Det är körens ledare och
dirigent Niklas Jansson som tagit initiativet.
Vi har gjort en djupdykning i tidningsklipp, församlingsblad, biskopsvisitationsprotokoll, kyrkostämmoprotokoll, landsarkivets samlingar, körledarnas efterlämnade
anteckningar, dagboksanteckningar, ljudoch videoinspelningar. Materialet är digert,
och planen är att det skall utmynna i en
liten nätt skrift som även innehåller en cdskiva. Den kommer att finnas tillgänglig i
samband med Motettkörens jubileumskonsert den 11 december.
1910 fick Otto Edberg tjänsten som
klockare, organist och kantor. I hans befattning ingick även att bilda och leda en
kyrkokör, som senare har bytt namn till
Örnsköldsviks Motettkör.

Den som haft tjänsten som organist
och kantor längst är Emil Ånberg. Mellan
åren 1911 och 1954 satte han sin prägel på
musik och körliv.
Den nya kyrkorgeln invigdes i maj
1911. 1954 byggdes den om för att omfatta
41 stämmor fördelade på 3 manualer och
pedal (från 24 stämmor).

Gissa Kjs hemliga gäst
”----- Nej, som sagt,
inga hänsyn! Ty vad
kan väl ordet hänsyn
i detta sammanhang
betyda annat än ett
bortseende från det
väsentliga, kritikens
föremål och ändamål,
alltså ett brott mot
ärligheten eller saklig
heten.”
Vår ovan citerade
profil var född i vad
som kallas norra
delen av landet i ett
intellektuellt hem, där
mamman var amatör
pianist och spelade
fyrhändigt med sin förstfödde, alltså vår gåtfulle gäst.
Efter avslutade studier söderut var han musiklärare såväl i
hemlandet som i Dresden. De första kompositionerna var
för piano, men snart kom han att komponera såväl sånger
som körstycken.
Under sitt drygt 75 år långa liv skrev han fem symfonier
och sex musikdramer. De numera mest spelade verken är
pianostycken inspirerade av en plats nära mitten av hans
land. Där kom han att bosätta sig vid 63 års ålder. Hed
niska gudar dyrkades där förr. ”-t-” var hans första signatur
som musikkritiker. Hans skrifter avslöjar honom som en
driven skribent, och han blev till och med föremål för aka
demisk stilanalys.
Skicka in ditt svar till Körjournalen, Spakbacken 63, 741 94
Knivsta eller kj@sjungikyrkan.nu senast 27 september, så
har du chansen att vinna en cd-skiva.
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Den allra nyaste kyrkorgeln som just
nu håller på att byggas om kommer att
invigas med pompa och ståt under detta
jubileumsår 2010.

Aina Dahlquist
Örnsköldsviks Motettkör
Foto: Laila Estvall

signerat Hans Axelsson
Hemliga gästen Kj nr 3 2010

H

an föddes i en stad i ett landskap som
gett namn åt en språkfamilj och tog sta
dens namn till efternamn. Han var korgosse
och senare kapellmästare i Stora Mariakyrkan.
Vår profil anses vara sitt lands förste store
polyfoniker och dess förste kompositör av
mässor. Hans mest kända verk skrevs till
minne av en stor makthavare som hade mak
ten i tre veckor. Somliga har – felaktigt – an
sett att det var vår hemliga gäst som räddade
kvar polyfonin i kyrkomusiken, eftersom hans
klara tydliga polyfoni gjorde att ett stormöte
som hotat att förbjuda polyfonin ändrade sig.
Stormötet hölls i en stad i Alperna.

Svar: Giovanni Perluigi da Palestrina
(född 1524 eller 1525, död 1594)
Han föddes i Palestrina i landskapet Lazio (förr Latium). Kyrkan var Santa
Maria Maggiore i Rom. Palestrina skrev 105 mässor, 250 motetter, madrigaler
med mera.
Den så kallade Marcellusmässan skrevs troligen 1562 och tillägnades påven
Marcellus II som var påve 9 april till 1 maj 1555 och som avled av en stroke till
följd av hårt arbete. Inom den katolska kyrkan arbetades vid denna tid för en
förnyelse av gudstjänsterna som skulle göras begripligare för församlingen som
ett led i vad som kallats motreformationen. Palestrina var en framträdande per
son vid det Tridentinska mötet i Trento, som pågick 1545-1563, och där polyfo
nin bestämdes få vara kvar i kyrkomusiken.
Vinnare denna gång är Barbro Warol i Brastad, som får boxen Renaissance
med fem cd-skivor, varav en ägnas helt åt Palestrina. Grattis!
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Delförbundsinfo
Förbundet kyrkomusik
i Uppsala stift
13–14 nov Händels Messias för unga röster i
Uppsala under ledning av Margareta Raab
8–9 jan 2011 Koristkurs på Undersviks stiftsg.
Anmälan och Info: Mia Oldeberg–Huusko,
maria.oldeberg–huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
25 sep Kördag för alla med gospeltema,
Linköping
9 okt Barnkördag i Västervik med Karin Runow
30 okt kl 18 OBS ändrat datum! Stiftskören
framför Rekviem av Jan Sandström i Linkö
pings domkyrka. Tre repetitionstillfällen som
meddelas senare
16 nov Ombudsmöte i biskopsgården
Info: Karin Wall–Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stifts kyrkosångsförbund
25 sep Stiftskören övar i Caroli församlings
hem, Borås
2 okt Stiftskören övar i Skara domkyrka
16 okt Gospeldag i Falköping med Anki och
Magnus Spångberg
13 nov Stiftskören i Vara konserthus med
Anders Nybergs Kvintessens
13–14 nov Barnkörläger
29 jan Våga Sjunga–dag i Skara domkyrka
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com
Hemsida: skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund
1–3 okt Ungdomskörhelg på Åh stiftsgård,
i samarbete med Göteborgs stifts norra och
Hallands kyrkosångsförbund
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/sjuharad

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
2–3 okt ”Sånger för livet” med Mats Backlund
i Örebro
8–9 okt Ungdomskörhelg på Stjärnholm.
Ledare är Birgitta Rosenquist–Brorson. Parallell
fortbildning för ungdomskörledare
22–23 okt Barnkörläger på Stjärnholm med
Marianne Viper, Mathias Johnsson m fl
20 nov Körskola på Stjärnholm med Marija
Meiszner för vuxna som vill börja sjunga i kör
Info: Mathias Johnsson,
mathias.johnson@svenskakyrkan.se

Västerås stifts kyrkosångsförbund
1–3 okt Ungdomskörhelg i Arboga
16 okt Barnkördag i Nora
17 okt Barnkördag i Avesta
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Vad är på gång i ditt delförbund?

Info: Maria Helmér musikdirektor@telia.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vasteras

Växjö stifts kyrko
sångsförbund
23–24 okt Kyrkosångsfest i Kalmar domkyrka
13 nov Övningsdag i Växjö för ungdomskörer,
Birgitta Rosenquist–Brorson leder
10 jan Nyårsmöte med förbundsstämma, Växjö
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vaxjo

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
24–26 sep Ungdomskörläger på Tygegården
14 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka
Info: Karin Werger, 
karin.werger@compaqnet.se
Hemsida: www.fkl.se.

Hallands kyrko
sångsförbund
1–3 okt Ungdomskörhelg på Åh stiftsgård,
i samarbete med Göteborgs stifts norra och
Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund
2 okt 10–16 Kördag i Församlingsgården,
Falkenberg med Daniela Francesca Glemme
och Elisabet Marmén
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund
1–3 okt Ungdomskörhelg på Åh stiftsgård, i
samarbete med Hallands och Sjuhäradsbyg
dens kyrkosångsförbund
Info: Gun–Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com

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

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
25–26 sep Körläger på Lögdö bruk för barn
från 10–15 år, från kl 12 till kl 12
7 okt Upptaktskväll inför körprojektet av
mässan ’’Gud är nära’’ av Y.Pontvik kl 18–22
Kyrkans Hus, Sundsvall, Martin Luthersalen
9 okt Upptaktsdag i Strömsund inför körpro
jektet av mässan ’’Gud är nära’’
29 jan 2011 mässan ’’Gud är nära’’ uppförs i
Sundsvalls Gustav Adolf kyrka av körer, solister
och musiker
30 jan 2011 mässan ’’Gud är nära’’ uppförs
i Strömsunds kyrka av körer, solister och
musiker
Info: Ann–Kristin.Farnstrom@
svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/harnosand

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

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund
25 sep Inspirationsdag för körsångare och kör
ledare på Framnäs folkhögskola. Medverkande
Tomas Pleje m fl
25 sep Kördag med killsång på Pite Havsbad.
Medverkande Peter Tikkanen
7–8 maj Barnkördagar i Norrfjärden och
Överkalix
Info: ordf. Siv Larsson, siv.larsson@lr.se
Hemsida: luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
Info: Anneli Utas, anneliutas@hotmail.com
Hemsida: www.gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
23 okt Barnkördag i Mariakyrkan, Skogås med
Anna Cederberg Orreteg och Anna Höglund. Kl
10–16 med konsert kl 15. Från 8 år och uppåt.
Anmälan senast 30/9 till
erika.bohlin@svenskakyrkan.se.
Info: evaofolke@hotmail.com

Svenska kyrkans
Gosskörförening
Info: Karin Skogberg Ankarmo,
k.sa@home.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för
svenskt gudstjänstliv
Info: Gun Palmqvist, 0506–353 01, 309 23,
kyrkomusiker.hova@telia.com

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

Kristna Dansgemen
skapen i Sverige
17–19 sep Riksmöte i Göteborg
Info: Elisabet Josefsson,
elisabetjosefsson@yahoo.se
Hemsida: www.kdgs.org

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Förbundsinfo
Idealitet eller nöje tema
för funktionärskonferens
Årets funktionärskonferens äger rum i Upp
sala 29–30 oktober. Till funktionärskon
ferensen inbjuds ordförande, sekreterare,
kassör och förbundssekreterare i samtliga
delförbund i Sveriges Kyrkosångsförbund.
Temat för höstens konferens är: Kyrkans
körsång: idealitet eller nöje?

Täby
21-22 november 2010

Vintermötet flyttar
till Sigtuna
2011 års Vintermöte äger rum på Sig
tunastiftelsen den 10–12 januari. En av
gästtalarna är fader Daniel Saulnier, förste
körmästare på benediktinerklostret i Solem
nes, som är världsledande inom gregoriansk
sång. Mer information kommer inom kort på
www.sjungikyrkan.nu.

Ungdomskörfestival 2011
i Falun
Nästa års ungdomskörfestival äger rum
13–15 maj i Falun. På repertoaren står bland
annat sånger ur den 40-årsjubilerande rock
operan Jesus Christ Superstar av Andrew
Lloyd Webber och Tim Rice.

Liturgikkurs i franskt
kloster
Sveriges Kyrkosångsförbund inbjuder till
kurs i liturgik i benediktinerklostret Abbaye
Saint Pierre-de-Solesmes i Frankrike 25–30
maj 2011. Ledare för dessa dagars fortbild
ning, retreat och fördjupning är kyrkoherde
Carl Sjögren, Ulricehamn, och musikdirektör
Berit Larsson, Göteborg. Anmälningstiden
går ut i januari. Informations- och anmäl
ningsfolder finns på www.sjungikyrkan.nu.

Sveriges Kyrkosångsförbund
www.sjungikyrkan.nu
Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070-887 02 44, drew@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Förbundskamrer Jan Rudérus
054-86 13 46, 070-331 83 22,
fax 054-86 13 46,
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, kj@sjungikyrkan.nu
Körpedagog
Birgitta Rosenquist-Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu
Styrelsen
Ordförande Lena Fagéus
070-605 67 47, lena@fageus.se
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Barnoch
stjärnor
Ur repertoaren: Barn och stjärnor (Psalm 744),
I have a dream (ABBA), Var inte rädd för mörkret
(K Rehnqvist), Gud är mysterium (G Riedel)
Ledare: Åsa Bengtsson, Kristina Ohlsen-Runolf,
Kerstin Linzander, Birgitta Rosenquist-Brorson
Kostnad: 300 kr per person inkl mat och boende

Riksfest för
unga röster

9-13 år

Läs mer på
www.sjungikyrkan.nu
Sista anmälningsdag: 4 okt

Annonsera i Körjournalen
Vill du nå Sveriges kyrkokörsångare är Körjournalen rätt kanal. Boka annons hos 
MW Grafisk form, 018-38 73 03 eller info@mwgrafiskform.se.
Annonsprislista:
1/1 sida i inlagan (180 x 265 mm) 7 000:1/1 sida omslagets sista sida (180 x 235 mm) 7 500:1/2 sida i inlagan (180 x 130 mm) 4 000:- 
1/4 sida i inlagan (87 x 130 mm) 2 900:- 
1-spalt (bredd 55 mm) 13:- per mm
2 spalt (bredd 117 mm) 25:- per mm
Rabatt ges till medlemsorganisationer i SKsf samt vid upprepad annonsering.
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på f ramsidan
(ej adressidan) till KörJournalen,
Bartna 230 Kullen, 660 57 Väse

Musiken i Förklädd Gud hade anpassats till en något mindre ensemble.

Grön premiär för Ekerö körvecka
– Jag såg om det i Körjournalen och tänkte på en gång att
det måste jag åka på, förklarar
Lena Ringdahl från Axvall
utanför Skara sitt medverkande i Ekerö körvecka.
I vanliga fall sjunger hon i Varnhems
kyrkokör, men denna augustivecka
är hon en av 50-talet deltagare i den
tillfälligt hopsatta kören på Mälarön. Lena
Ringdahl.
Lars-Erik Larssons Förklädd Gud
har hon sjungit förr, Piret Ribs mässa
från 2006 är ny för henne.
– Men den var inte alls svår. Den är
enkel men ändå väldigt fin.
Körveckan äger rum för första gången i
ett samarbete mellan Ekerö pastorat, Ekerö
Naimi Svensson Holst var den mest långväga
kommun, Sensus och Stockholms stifts
deltagaren i Ekerö körvecka. Hon hade rest
Kyrkosångsförbund.
ända från Malmberget.
– Förhoppningen är att det ska bli
I väntan på konsert, barytonsolisten Jakob
årligt återkommande, men vi får se vad
Högström och recitatören Sven Wollter.
kyrkopolitikerna säger. Nu har vi en första
omgång att utgå ifrån, så får vi se vad som
kan förbättras, säger Kerstin Baldwin,
tagare återstod då ännu en höjdpunkt: festorganist i Ekerö församling och körveckans
middag på Ekebyhovs slott. Det uppskattar
dirigent.
Lena Ringdahl.
Tre dagars övning följdes av genrep
– Det är roligt att inte alla går var och
och konsert i Ekerö kyrka och dagen
en till sitt direkt, som det brukar bli efter
därpå en utomhuskonsert i Lövteatern vid
konserter.
Drottningholms slott under bästa tänkbara
Text och foto: Marita Sköldberg
väderförhållanden. För körveckans del-

