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Jag är kärlek!  är rubriken på den kon-
sert 25 och 26 mars som kommer att in-
rymma nyskriven text och musik av och 
med unga och mindre unga kvinnor. Se-
dan 2013 har Falu ungdomskör och jag 
haft förmånen att till och från arbeta med 
folksångerskan och spelmannen Sofia 
Sandén. Dels har hon varit solist i kon-
serter, men kören har även uruppfört kö-
rarrangemang av sånger som hon gjort 
tillsammans med skådespelerskan Sofia 
Rönnegård. 

Med i vårt första samarbete var 
även hela trion Sandén-Nygårds-Carr. 
Ian Carr är en magnifik gitarrist och 
Anders Nygårds är riksspelman på fiol, 
frilansmusiker och kompositör. I detta 
samarbete blev sången Natt blir dag en 
stor favorit hos både oss själva och kon-
sertbesökare för snart tio år sedan. När 
kören under pandemin våren 2020 hade 
möjlighet att spela in en skiva med sånger 
för hela kyrkoåret så var just Natt blir dag 
självklar att ha med.

I början av 2022 inledde vi en skapan-
deprocess att göra ny musik tillsammans 
med kören (17–23 år) och i början av ok-
tober sågs vi till både sång- och skrivar-
workshop. Sofia Sandén gör musiken där 

Jag är kärlek!

den folkliga traditionen är grunden, men 
vi skapar även musik tillsammans genom 
workshops och improvisation. Sofia Rön-
negård håller i skrivandet där alla i kören 
bidrar med egna tankar och reflektioner 
utifrån givna teman med existentiella frå-
geställningar. 

Sensus har beställt åtta sånger och för-
hoppningen är att musiken ska ges ut för 
att kunna sjungas av ungdomar runt om 
i Sverige. Det känns fint att vara med i ett 
arbete för att uppmuntra ungdomar och 
där körsångare får vara med hela vägen 
från skapande till framförande. 

Efter de två konserter vi gör tillsam-
mans i slutet av mars kommer fler tjejer få 
chansen att både lyssna, sjunga och vara 
med och skapa ännu mer texter och musik 
i den flickkörfestival som är årligen åter-
kommande inom Västerås stifts kyrko-
sångsförbund. Den 21–23 april välkomnas 
flickkörer (13–25 år) från hela Sverige till 
Stiftsgården i Rättvik. Falu ungdomskör 
finns på plats och Sofia & Sofia leder ska-

pandet. 
Denna skapandeprocess blandas med 

repertoar som sträcker sig från medeltiden 
till i dag av både kvinnliga och manliga 
tonsättare. 

Vi vet att det genom åren varit en stor 
procentuell skillnad i antalet sånger av 
kvinnliga och manliga tonsättare i den re-
pertoar som gjorts på riksfester och ung-
domskörfester. Hur tänker vi kring det 
framöver? Behöver det lyftas fram? Kom-
mer det så småningom att jämna ut sig 
automatiskt? Är det kontroversiellt att ha 
tonsättartävling för enbart kvinnor? 

För egen del har jag alltid varit intres-
serad av att söka efter och lägga mycket 
tid på bra repertoar till alla körer jag leder. 
Genren spelar mindre roll, det handlar om 
övertygelse, att vara inspirerande och att 
både text och musik är relevanta och ”på 
riktigt”. Till varje gudstjänst försöker jag 
ha en bra könsfördelning i repertoarvalet 
och inte kommentera mycket mer än så.

Dock gläds jag nu över att under våren 
få fokusera på kvinnligt skapande.

Anna Kjellin
Styrelseledamot i Sveriges Kyrkosångsförbund 
och kyrkomusiker i Falun

”Det känns fint att vara med i ett arbete för att uppmuntra 
ungdomar och där körsångare får vara med hela vägen från 
skapande till framförande.”
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Vilket körstycke?

Redaktörens rader

Vilket kör-
stycke?

Körsångarna i ÖsMotetten berättade att 
de gick med i denna projektkör inte minst 
för att de skulle få sjunga mycket musik 
som de aldrig sjungit förr. Å, vad jag öns-
kar att jag hade kunnat vara med! Bak-
grunden är trist, för musiken är av god 
kvalitet och från flera olika sekler. Det är 
bara det att den är skriven av kvinnor, och 
kvinnors tonsättningar har skuffats undan 
genom århundradena. 

För mig spelar det ingen roll om musi-
ken jag sjunger är skriven av män eller 
kvinnor. Men jag vill helst att den är melo-
diös och har en text som jag kan relatera 
till (hellre svenska än latin således). Och 

jag tycker verkligen om att sjunga sådant 
som jag aldrig har sjungit förut, eller ens 
hört. För att inte tala om när ingen annan 
heller har sjungit det! Min största körupp-
levelse var nog uruppförandet av Maria 
Löfbergs Skapelsekantat för snart nio år 
sedan.  

Nog kan jag känna återseendets glädje 
över ett stycke som tidigare berört mig 
mycket. Som när Thomas Simsons Gå vid 
min sida kom fram igen i min kör inför 
minnesgudstjänsten i höstas. Jag stick-
er inte under stol med att jag varje år blir 
lycklig av att sjunga diskantstämman i 
fjärde versen i Dagen är kommen. Och jag 
inser att Sköna maj och O helga natt är 
omistliga för många.

Men för mig personligen skulle det 
funka fint att byta ut vartenda traditionellt 
körstycke under hela året mot helt okända. 
Jag tycker nästan alltid att det är roligt att 
möta en körsång för första gången, även 
om jag inte älskar alla.

Till skillnad mot körsångarna i ÖsMotet-
ten har jag inte sjungit många stora kända 
verk. Men helt ärligt är jag inte supersu-

gen. Om jag bortser från svårighetsgra-
den, som jag inte alls bryr mig om i denna 
jämförelse, skulle jag mycket hellre vil-
ja sjunga Bonds The Ballad of the Brown 
King än Bachs Juloratorium. Holmès 
Memento mei Deus lockar klart mer än 
Händels Messias. Smyths Mässa i D-dur 
vore avgjort mer spännande än Schuberts 
i G-dur och jag skulle utan tvekan välja 
Arkwrights Requiem framför Mozarts. 

Fast i ärlighetens namn har jag aldrig 
hört en ton av ett par av verken ovan. För 
som med så mycket annan musik skriven 
av kvinnor är de inte så lätta att få höra, 
varken live eller inspelade. Tipsa mig om ni 
framför dem! Och bjud gärna in mig om ni 
ska göra ett projekt med okänd musik – jag 
skulle gärna vilja vara med i ett sådant. 

Marita Sköldberg, redaktör

”Men för mig personligen 
skulle det funka fint att byta 
ut vartenda traditionellt 
körstycke under hela året 
mot helt okända.”

Nytt år, ny tävling. I år handlar det om att komma på vilket känt körstycke som Kyrkokör-
journalens redaktör syftar på med bilderna nedan. Det kan antingen vara ett specifikt verk 
av en viss kompositör eller en text som många tonsättare skrivit musik till. I det senare fal-
let, som denna gång, finns några av tonsättarna på bild. Den (kyrko)årstid vi är inne i ger 
en viss ledning.

Svaret denna gång ska vara en titel, på både latin och svenska.  
Skriv ditt svar tillsammans med din postadress, och skicka till Körjournalen, Citron-

vägen 69, 741 31 Knivsta eller till kj@sjungikyrkan.nu senast den 6 mars.
En vinnare får ett presentkort på 200 kronor på Ticketmaster. 

Den dag i kyrkoåret som redaktören tänkte 
på i nummer 6/22 var juldagen. Bilderna 
föreställde bland annat en detalj från altar-
skåpet i Mariakoret i Linköpings domkyrka, 
gjort av Sven Lundqvist 1987, och en detalj 
av en julbonad målad av Anders Bengtsson 
(1814–1867), Småland. 

Vinnare blev Anette Olsson i Kode som 
får boken Vi sjunger aldrig på sista versen.

Vilken dag i kyrkoåret nr 6 2022

Foto: M
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10 000 psalmförslag 
När Svenska kyrkans insamling av psalmer 
stängde den 31 december hade 9458 psal-
mer kommit in för en kommande psalm-
bok (före bortsortering av dubbletter) och 
ytterligare cirka 1000 tips på befintliga 
sånger. Det berättade Ann-Katrin Bosbach 
och Dag Tuvelius under Sveriges Kyrko-
sångsförbunds Vintermöte i Sigtuna i janu-
ari. De två är med i den samordningsgrupp 
som arbetar med revisionen av psalmbo-
ken, som i första steget handlar om att ta 
fram nya psalmer. 

Efter den nu pågående anonymise-
ringen av bidrag ska 25 personer utanför 
samordningsgruppen arbeta med urva-
let, enligt Ann-Katrin Bosbach. Förhopp-
ningen är att det ska vara klart nästa år. I 
en intervju i senaste Kyrkokörjournalen 
sa Ann-Katrin Bosbach att det kan handla 
om omkring 300 psalmer som därefter ska 
provsjungas i församlingar. 

Fortfarande håller man öppet för nya 
bidrag från barn och ungdomar, och del-
tagarna i Vintermötet uppmanades att 
hålla psalmworkshops med sina unga 
körsångare. 

Dag Tuvelius gläds över det stora intres-
set från riksmedia för psalmboken och 
menar att det finns människor på redak-
tionerna som är både nyfikna och pålästa 
i ämnet.

Nu fortsätter även arbetet med steg två, 
nämligen en revision av 1986 års psalm-
bok. Där finns svåra nötter att knäcka 
främst kring ekonomi och upphovsrätt. 

Handboksmusik 
sökes
Fortfarande finns möjlighet att skicka in 
bidrag till Svenska kyrkans gudstjänst-
böcker. Fram till 31 maj pågår insamlingen 
av kompletterande musik till kyrkohand-
boken. Anna Kjellin, medlem i den musik-
kommitté som arbetar med detta, berät-
tade om arbetet för de 90-talet deltagarna i 
Vintermötet i Sigtuna. Tolv bidrag hade än 
så länge kommit in.

Alla som vill är välkomna att bidra med 
ny liturgisk musik. Alla texter i kyrko-
handbokens serier A–E kan användas. Det 
handlar om mässmusik som ska sjungas 
av församlingen, inte körmässor, betonade 
Anna Kjellin. 

Välkomna är också förslag på mässor 
från andra delar av världen, även på andra 
språk. Om någon sådan mässa kommer 
med översätts den först till svenska. Grup-
pen söker även efter till exempel halleluja-
rop och förbönssvar. 

Nyheter

Flera tusen körsångare från hela 
världen väntas delta i European 
Choir Games i Norrköping i höst. 
Både tävlingsvana och -ovana körer 
kan tävla i tio olika kategorier.

I 30 år har Interkultur anordnat körtäv-
lingar runt om i världen. Under årets höst-
lov kommer den fjärde tävlingen i Sveri-
ge att anordnas, i Norrköping. Det är det 
femte European Choir Games (ECG), som 
kan liknas vid ett Europamästerskap i 
körsång. 

– Men vi vill inte att det ska kännas 
som en utslagstävling, säger Fred Sjöberg, 
konstnärlig ledare, och berättar om det 
aningen invecklade bedömningssystemet. 

Det är visserligen en kör per kategori 
(teoretiskt kan det vara flera) som får 
högst poäng, men flera körer får guld-
medaljer och flera får silver respektive 
brons. Alla som tävlar får tydliga utlå-
tanden från den professionella juryn och 
möjlighet till egen coachning. 

Dels finns en tävling öppen för alla, 
dels en – European Champions Competi-
tion – för körer som fått medalj i tidigare 
Interkultur-tävlingar. De som får medalj i 
den öppna tävlingen kan kvalificera sig till 
den andra. 

Det tävlas i tio olika kategorier, bland 
annat barnkör, ungdomskör, musica sacra 
och folklore. Att delta utan att tävla är 
också möjligt, men få körer gör det, enligt 
Fred Sjöberg. 

Direktsänd öppningskonsert
Utöver de två europeiska tävlingarna finns 
även Grand Prix of Nations, där vinnarkö-
rer från hela världen kan delta, samt Euro-
choir, som inleder festivalen. I Eurochoir 
tävlar tolv körer från lika många europe-
iska länder, nämligen de som livesänder 
öppningskonserten från Himmelstalunds-

hallen i Norrköping den 28 oktober. Un-
der konserten kommer ytterligare en kör 
att medverka, berättar Fred Sjöberg, som 
är den körens dirigent.

– Den kallas Festival Stage Choir. 
Vi bygger en kör med körsångare från 
regionen, det ska bli åtminstone 500. Jag 
kommer att ha repetitioner i förväg och på 
konsertdagen är det en heldag. 

Även i finalkonserten en dryg vecka 
senare kan dessa körsångare vara med, 
tillsammans med sångare från körer som 
har tävlat under veckan. 

Vid sidan av tävlingar, körcoachning 
och workshops innehåller ECG även 
Friendship Concerts på olika platser i 
Norrköping. Då tussas tre körer ihop. De 
gör varsitt program men sjunger också en 
eller ett par körsånger ihop, däribland fes-
tivalens särskilda temasång som kommer 
att skrivas av en svensk tonsättare. 

Tre–fyra tävlingsstycken
Sista dag för anmälan är 15 mars. I an-
mälan ska repertoaren i körens tävlings-
program anges. I den öppna tävlingen 
handlar det om tre stycken, i European 
Champions Competition och Grand Prix 
of Nations om fyra. 

Förra ECG ägde rum i Göteborg i 
augusti 2019. Då deltog närmare 7000 
körsångare, enligt Fred Sjöberg. Anled-
ningen till årets oväntade tidpunkt är att 
även World Choir Games kommer att äga 
rum i år – uppskjutet på grund av pande-
min. Den festivalen är i Sydkorea i juli. 
Fred Sjöberg tror att höstveckan passar 
bra för Norrköping, där kommunen är 
arrangör tillsammans med Interkultur. 

– Norrköping tidigarelägger sin ljus-
festival i år på grund av ECG. Det lockar 
körerna till det mörka Norden där de får 
möta ljuset som vi skapar. 

Marita Sköldberg

Kör-EM i Norrköping

Best Of ECG 2019 © Jonas Persson
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Var och en har ett ansvar för hur his-
torien skrivs. Det är den viktigaste 
lärdomen som kyrkomusikerkolle-
gerna Katarina Rudérus och Unni Er-
iksdotter dragit av det projekt med 
kvinnliga tonsättare som de har äg-
nat sig åt de senaste åren. 

Den 6 januari avslutade The Ballad of the 
Brown King Ösmo-Torö församlings näs-
tan tre år långa satsning på kvinnliga ton-
sättare. Tre veckor tidigare hade verket, 
som beskriver julberättelsen utifrån de 
vice männens perspektiv, haft Sverigepre-
miär i Ösmo kyrka. Uruppförandet skedde 
dock redan 1954 i New York. Bakom ver-
ket står Margaret Bonds, en av de första 
erkända svarta tonsättarna i USA. 

– Jag råkade på det på Spotify, berättar 
Katarina Rudérus. 

Bakom ”råkade på” ligger dock inte 
mycket av slump. Katarina har sedan 
början av 2021 skrivit i sin blogg om en 
kvinnlig tonsättare per vecka – nu är hon 
uppe i över 80 – och tillsammans med kol-
legan Unni Eriksdotter sökt med ljus och 
lykta efter bra musik skriven av kvinnor. 

Jazzigt och vackert
Katarina letade upp kören som sjöng om 
den brune kungen. Hon skrev till dirigen-
ten Malcolm Merriweather som själv hade 

gjort ett arrangemang av verket och gärna 
sålde det till Ösmo.

– Ibland känns det väldigt ameri-
kanskt, ibland jazzigt och bitvis fruktans-

värt vackert. Jag hoppas verkligen att det 
inte är sista gången vi framför det, eller 
sista gången det framförs i Sverige, säger 
Unni. 

Tre år med kvinnliga tonsättare
Kyrkomusikerna i Ösmo-Torö församling, Katarina 
Rudérus och Unni Eriksdotter, har bland annat inspire-
rats av Albertus Pictors målningar av Maria i Ösmo kyrka 
i sitt arbete med kvinnliga tonsättare. 

Många konserter med enbart musik skriven av kvin-
nor har det blivit i Ösmo-Torö församling de senaste 
åren. Här är några av omslagen till programblad. 

– Ibland känns det väldigt amerikanskt, ibland 
jazzigt och bitvis fruktansvärt vackert.
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ner, allt har varit mycket välorganiserat 
och de lyxigt nog två körledarna väldigt 
kompetenta, menar de. 

– Jag har börjat återfå den här rösten 
man hade som ung, berättar Gunilla 
Djupfeldt nöjt.

Att det var ett projekt med bara kvinn-
liga tonsättare har varit betydelsefullt.

– De flesta av oss har sjungit alla stora 
verk. Det här har varit så intressant och en 
härlig utmaning, säger Ulla Sjöquist och 
får medhåll av de andra. 

– Man insåg snabbt att det i princip 
bara var musik som man aldrig hade 
sjungit, säger Håkan Sjöquist, som såg just 
det som den stora poängen. 

– Sen har jag börjat forska och det har 
blivit en spännande tur i historien.

Frågan till körsångarna om de har fått 
några favoriter hänger en stund i luften. 
Det finns nämligen väldigt många ton-
sättare att välja på. Som till exempel den 
mexikanska 1600-talsnunnan Juana Inés 
de la Cruz, brasilianska 1900-talspianisten 
Esther Sciliar och samtida danska kompo-
sitören Mette Nielson.

Men några av sångerna har ändå gripit 
tag mer än andra.

– There is no rose av Agneta Sköld, den 
har jag använt som uppsjungningsövning 
hemma, för jag tycker så mycket om den, 
berättar Ingela Nilsson.

För Gunilla Djupfeldt kom Karin 
Rehnqvists Var inte rädd för mörkret att 
få en alldeles särskild betydelse. På kör-
övningen direkt efter hennes pappas död 
sjöng kören den. Gunilla blev tagen och 
sången sjöngs sedan på pappans begrav-
ning.

Kvinnliga poptonsättare på tur
Nu när ÖsMotetten har fullgjort sitt upp-
drag ska ett nytt projekt starta i Ösmo.

– Det är dags för en popkör som vi 
har skjutit på framtiden, berättar Unni 
Eriksdotter. Nu tar vi upp den, med 
kvinnliga poptonsättare, det finns många 
bra sådana. 

Men det är alls inte bara projektkö-
rerna i församlingen som ägnar sig åt 
musik skriven av kvinnor. Flera besö-
kande musiker har haft konserter och all 
gudstjänstmusik utom psalmer under 
2021 var skriven av kvinnor, inklusive 
samtliga orgelpostludier. I höstas urupp-
fördes ett verk som Katarina Rudérus och 
Unni Eriksdotter själva skrivit, till texter 
av Ylva Eggehorn, som bor nästgårds. 

– Vi träffade Ylva våren 2020 och sa 
att vi ville skriva musik och att det skulle 
handla om några kvinnor i kyrkans histo-
ria, berättar Katarina.

I verket Jag är här! ingår sex kvin-

Den 16 personer stora projektkören ÖsMotetten har enbart ägnat sig åt tonsättningar gjorda 
av kvinnor. Bakre raden från vänster: Ingela Nilsson, körledarna Unni Eriksdotter och Katarina 
Rudérus samt Håkan Sjöquist. Främre raden Gunilla Djupfeldt och Ulla Sjöquist

Konserten den 6 januari i S:t Eskils 
kyrka i Handen var också finalen för 
projektkören ÖsMotetten. Den startade 
i februari 2020, efter ansökan och prov-
sjungning, för att under ett år öva in 
mängder av musik av kvinnliga tonsät-
tare. Under 2021, då det var 100 år sedan 
kvinnlig rösträtt infördes i Sverige, skulle 
musiken framföras. 

– Vi hade vilda planer på större verk, 
men sen kom pandemin, säger Katarina. 
Det blev inte som vi tänkt, men det blev 
bra ändå.

ÖsMotetten hann ha två övningar 
innan det tog stopp. Med hjälp av online-

verktyget Jamulus och enskilda sånglek-
tioner med körledarna kunde kören ändå 
öva hjälpligt även under den helt ned-
stängda tiden. Mycket av det som skulle 
ha framförts 2021 blev framflyttat till 
fjolåret. Sedan det blev möjligt har kören 
sjungit i två konserter och en högmässa 
per termin. 

Bara obekant musik
ÖsMotetten kommer att vara saknad, 
försäkrar de fyra körsångare som sam-
lats runt ett bord i församlingshemmet i 
Ösmo en stund före en av de sista köröv-
ningarna. Sångarna har blivit goda vän-

Unni Eriksdotter och Katarina Rudérus turas om att dirigera och ackompanjera ÖsMotetten. I 
slutprojektet The Ballad of the Brown King av Margaret Bonds är det Katarina som dirigerar.
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nor som Ylva Eggehorn valde ut, från 
Jesu mor Maria till Mahalia Jackson. I 
uruppförandet gestaltades de av sex olika 
kvinnor.

Också Ösmo-Torö kyrkokör har under 
ett par års tid sjungit musik enbart av 
kvinnor, även om Otto Olssons Advent fick 
vara med när det nya kyrkoåret firades in 
senast. Men även på första advent går det 
bra att välja kvinnliga tonsättare: Anna 
Cederberg-Orretegs Advent och Anna-Ka-
rin Klockars Hosianna till exempel. 

Kyrkokören har i sin helhet eller i min-
dre ensembler gjort egna konserter men 
också sjungit med ÖsMotetten i några, 
däribland i The Ballad of the Brown King.

Den världsvida kyrkan är kvar
De kvinnliga tonsättarna kommer fort-
sätta att framföras i Ösmo. Ungefär 50/50 
siktar de två musikerkollegerna på. 

– Det finns ingen anledning att sluta 
använda dem, eller sluta sprida att det går, 
tycker Unni. Sen kan man fundera över 
alla andra grupper – den världsvida kyr-
kan är stor. 

Unni tycker att de egentligen bara har 
skrapat på ytan.

– Det är väldigt mycket som jag inte 
har hittat eller inte har koll på, inte minst 
från andra världsdelar. Det finns mer att 
göra där, oavsett om det handlar om kvin-
nor eller män. 

De två kollegerna har ägnat mycket 
tid åt repertoarsökande. Så särskilt svårt 
är det egentligen inte, menar de, men det 
krävs engagemang. 

På internet finns det gott om repertoartips och information om kvinnliga tonsättare. Här är 
några källor.

KVASTs (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) webbplats kvast.org med stor reper-
toarbank, statistik, länkar till databaser och tonsättarporträtt och mycket mer.

På levandemusikarv.org och svenskmusik.org går det att söka på kvinnliga tonsättare.

Katarina Rudérus blogg om kvinnliga tonsättare: musik.ruderus.se/blogg.

Anna Braws Facebook-sida Listen to her.

På Magdalena Fronczaks hemsida fronczak.se med enbart kvinnliga tonsättare går det att 
söka på såväl tidsepok som nationalitet.

Brittiska donne-uk.org har också repertoarbank, statistik och mycket annat material, med 
internationell inriktning.

Repertoarförslag för kyrkoåret finns på greathostcomposers.org.

På Ösmo-Torö församlings hemsida finns en lista över alla postludier som spelades under 
2021: osmotoro.se/postludielista.

Flera spellistor med kvinnliga tonsättare finns på Spotify, bland annat "Musik för advent och 
jul av kvinnliga tonsättare" och "Att gå mot ljusare tider – vårmusik av kvinnliga tonsättare" 
från Svenska kyrkan i Kalmar .

Ösmo kyrkas äldsta delar är från 1100-talet 
men huvuddelen är byggd på 1300-talet. 

Kvinnliga tonsättare
TIPS

I en av slutövningarna inför The Ballad of 
the Brown King har körledarna blandat 
stämmorna.

– Vi började titta på de vanliga svenska 
förlagen och i psalmboken, säger Kata-
rina. Det finns ett tyskt förlag som bara 
ger ut musik av kvinnor. Sedan har vi till 
exempel KVAST:s (Kvinnlig Anhopning 
av Svenska Tonsättare) repertoarbank och 
motsvarigheter i andra länder.

Ansvar för historien
Katarina och Unni menar att den verkliga 
aha-upplevelsen för dem inte har varit hur 
mycket bra musik av kvinnor som faktiskt 
finns, eller hur lite som framförs, utan det 
egna ansvaret. 

– Jag hade inte tänkt på det innan, att 
det hänger på mig också, säger Katarina.

– Det här har medvetandegjort frågan: 
Vems historia berättar jag? För mig är det 
ett ansvar att tänka lite till, fortsätter Unni.

I början av projektet möttes de ibland 
av kommentaren att ”det går väl inte att 
framföra musik av bara kvinnor under ett 
helt år” och åsikten att det inte skulle fin-
nas tillräckligt med musik av god kvalitet. 
Men det ger de inte mycket för. De har inte 
märkt något generell skillnad på musik av 
män och kvinnor, och de tycker inte heller 

att den frågan är intressant. 
– Men det finns mycket prestige i att 

framföra musik av de döda vita männen, 
säger Unni. Den musiken är man så van 
vid, för den framförs. Det är skillnaden 
mot musik skriven av kvinnor. 

Text och foto: Marita Sköldberg

– Det är dags för en popkör 
som vi har skjutit på framti-
den [...] Nu tar vi upp den, 
med kvinnliga poptonsät-
tare, det finns många bra 
sådana. 
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Ungefär 80 procent av de körstyck-
en som framförs i Sveriges Kyrko-
sångsförbunds arrangemang är 
tonsatta av män. Vad gäller texter-
na ser det annorlunda ut, eftersom 
så många är hämtade ur Bibeln och 
mässan.

Kyrkokörjournalen har granskat reperto-
aren i 20 olika körarrangemang i Sveriges 
Kyrkosångsförbund och dess olika delför-
bund mellan maj 2022 och maj 2023 samt 
repertoaren i samtliga Sveriges Kyrko-
sångsförbunds ungdomskörfester och i de 
fem vuxenkörfesterna (riksfester) sedan 
2009. Statistiken är liknande för samtliga 
tre grupper. Den tyder på att tonsättning-
ar av kvinnor är vanligare i körsamman-
hang än i orkestersammanhang (se artikel 
på sid 11).

Vuxenkörfesterna är mest jämställda 
vad gäller tonsättningarna. Där är 17 av 
totalt 64 stycken/verk tonsatta av kvinnor. 
Tre av dem, vilka kommer att sjungas i 
vuxenkörfesten 2023, är vinnarna i den 
tonsättartävling som Sveriges Kyrkosångs-
förbund arrangerade för några år sedan. 
Tävlingen var endast öppen för kvinnor 
och 63 bidrag kom in. Avsikten var att 
få fler kvinnor att skriva bruksmusik för 
gudstjänst. 

Av de tre större verken som framförts 

i vuxenkörkörfesterna är ett skrivet av en 
kvinna, om fyra satser ur Agneta Skölds 
Requiem kan räknas som ett större verk.

Rips mässa populärt verk
Vad gäller de 17 ungdomskörfesterna som 
har hållits sedan starten 2005 är 20 av 124 
framförda stycken komponerade av kvin-
nor, alltså 17 procent. Här har åtta olika 
större verk framförts genom åren. Ett av 
dessa är tonsatt av en kvinna, nämligen 
Mässa av estniska Piret Rips. Mässan be-
ställdes till och framfördes i sin helhet i 
riksfesten 2006, som dock inte finns med i 
denna undersökning.

I vuxen- och ungdomskörfesterna har 
totalt bara tre av de 194 styckena en okänd 
tonsättare.

Vad gäller det senaste årets arrange-
mang i hela kyrkosångsförbundet har 10 
av 113 körstycken en okänd tonsättare. 

Fyra femtedelar 
tonsatta av män

Vinnarbidragen 
från Agneta Sköld, 
Christina Vareni-
us och Ida Fahl i 
Sveriges Kyrko-
sångsförbunds 
tonsättartävling 2020 är de körstycken ton-
satta av kvinnor som finns med i repertoa-
ren till Vuxenkörfest 2023.

Piret Rips-Laul 
skrev en mässa 
till Sveriges Kyr-
kosångsförbunds 
riksfest 2006. Den 
framfördes bland 
annat i en för-
bundskonsert med 
Sjuhäradsbygdens 
kyrkosångsförbund 
i oktober. 

Linda Sandström 
har skrivit både text 
och musik till Alltid 
i din hand. Sången 
beställdes till Ung-
domskörfest 2021 
som omvandlades 
till en videoinspel-
ning. Sången fram-
fördes även live 
under Ungdoms-
körfest 2022.

Räknad repertoarer i Kyrkosångsförbundet 
Såväl enstaka körstycken som större verk har räknats 
som ett stycke 

Körarrangemang inom kyrkosångsförbundet med dess delför-
bund 2022–2023
Tonsättare 
Män: 80 procent, kvinnor: 11 procent, okända: 9 procent
Texter och översättningar
Män: 41 procent, kvinnor: 32 procent, bibel- och mässtexter samt 
okända textförfattare: 32 procent

Sveriges Kyrkosångsförbunds ungdomskörfester 2005–2022
Tonsättare 
Män: 82 procent, kvinnor: 17 procent, okända: 2 procent
Texter och översättningar
Män: 32 procent, kvinnor: 17 procent, bibel- och mässtexter samt 
okända textförfattare: 51 procent

Sveriges Kyrkosångsförbunds vuxenkörfester 2009–2022
Tonsättare 
Män: 71 procent, kvinnor: 27 procent, okända: 1 procent
Texter och översättningar
Män: 37 procent, kvinnor: 10 procent, bibel- och mässtexter samt 
okända textförfattare: 52 procent

Två körers repertoar
Till skillnad från repertoaren inom Kyrkosångsför-
bundet ovan har varje unikt stycke här endast räk-
nats en gång.
Tonsättare 
Män: 80 procent, kvinnor: 14 procent, okända: 6 procent
Texter och översättningar
Män: 55 procent, kvinnor: 31 procent, bibel- och mässtexter samt 
okända textförfattare: 15 procent
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”För jämställdhet” var temat för se-
rien #svenskkörmusik under fjol-
året. En efterlysning av körverk 
skrivna av kvinnor resulterade i sex 
utgivningar med tillhörande film-
er. Men det är knepigt att tala om 
kvinnliga tonsättare, tycker projekt-
ledaren Janna Vettergren.

#svenskkörmusik startade som en jubi-
leumssatsning när Gehrmans Musikför-
lag 2018 firade 125 års-jubileum. Janna 
Vettergren hade nyligen börjat en deltids-
tjänst på förlaget, kläckte idén och blev 
projektledare. Under jubileumsåret pub-
licerades tolv korta filmer med ett kör-
stycke från varje decennium av förlagets 
historia – pärlor som man ville lyfta fram. 

– Jag tänkte att det var rimligt att hälf-
ten av styckena var skrivna av kvinnor, 

Stor respons när kör-
verk av kvinnor  
efterlystes

men det gick inte! Före 1980–90-talet är 
det jättesvårt att hitta något. 

Urvalet gjordes i samarbete med 
Anders Eby, dirigent för Mikaeli kammar-
kör och före detta professor i kördirige-
ring, som har stor kunskap om körmusi-
kens historia och repertoar.

– Han berättade att det var först för 
runt 20 år sen som kvinnliga namn bör-
jade synas på listor över svenska körton-
sättare. Innan dess var det pinsamt nog 
lätt att hålla föredrag om svenska tonsät-

Janna Vettergren är projektledare för #svenskkörmusik, som 2022 hade tema "För jäm-
ställdhet". 

– Det kom 75 verk. Det var 
jättefina tonsättningar, jag 
blev väldigt lycklig, berättar 
Janna. 

Det är nästan lika många som de stycken 
som är komponerade av kvinnor. 80 pro-
cent är tonsatta av män. Tio större verk 
finns med i dessa 20 körarrangemang. 
Piret Rips Mässa finns med även här, och 
det är det enda verket som är skrivet av en 
kvinna.

Hälften utan känd textförfattare
När det kommer till texter är det till synes 
mer jämställt. Främst beror det på att en 
stor andel av texterna är hämtade ur Bi-
beln eller mässordinariet, där författarna 
inte tydligt kan nämnas vid namn, även 
om de flesta sannolikt var män. Några 
stycken har en okänd textförfattare eller 
ingen text alls. 

I såväl ungdoms- som vuxenkörfester 
har drygt hälften av texterna ingen till 
namnet känd textförfattare. 17 procent av 
texterna i ungdomkörfesterna har skrivits 
eller fått svensk text av kvinnor medan 
siffran för vuxenkörfesterna är 10 procent. 

I det senaste årets repertoar i hela 
förbundet är knappt en tredjedel sådana 
som har texter från Bibeln eller mässan, 
okända författare eller är ordlösa. Att lika 
många av texterna är skrivna och/eller 
översatta av kvinnor beror huvudsakligen 
på att Växjö stifts kyrkosångsförbund 
anordnade en kyrkosångsfest med Lina 
Sandell-tema och att Karlstads stifts 
kyrkosångsförbund hade en carol-körfest 
där de flesta av julsångerna var översatta 
av Eva Norberg. 

Där såväl originalförfattare som 
översättare är kända har de räknats lika 
i denna statistik, alltså som 0,5 vardera. 
Samma sak gäller för tonsättare och 
arrangör.

Liknande i kyrkokörer
En jämförelse har också gjorts med musi-
ken i de två kyrkokörer som undertecknad 
har sjungit i de senaste åren. Vad gäller 
tonsättningarna är bilden mycket lik för-
delningen i Kyrkosångsförbundets arrang-
emang med 80 procent körstycken skrivna 
av män. Det enda större verket som fram-
förts är dock skrivet av en kvinna: musika-
len Jakten på den försvunna psalmskatten 
av Karin Runow som gjordes tillsammans 
med församlingens barnkörer. 

Vad gäller texterna ser det annorlunda 
ut i dessa kyrkokörer jämfört med Kyr-
kosångsförbundet. Förbundets förkärlek 
för bibeltexter går inte igen hos körerna. 
Här är 85 procent av texterna skrivna av 
namngivna personer. 31 procent är förfat-
tade eller översatta av kvinnor, vilket är 
den högsta kvinnoandelen i samtliga här 
räknade kategorier. 

Marita Sköldberg
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Anna Cederberg-Orreteg: Natten då 
stjärnorna föll, för blandad kör. Text: 
David Carlson. Beställd av Sveriges 
Ungdomskör och inspelad av Erik 
Westbergs Vokalensemble.

Marie Sandell: Liknöjd fauna – en 
animalisk svit i fem satser. För blan-
dad kör och solotrio. Text: Aase Berg. 
Inspelad av Kungl. Musikhögskolans 
Kammarkör.

Birgitta Flick: Nocturne, för damkör 
SSA. Text: Edith Södergran. Inspelad 
av Ungdomskören på Berliner Staats-
oper.

Linda Alexandersson: Önskenatt, för 
diskantkör uppdelad i tre grupper 
(minst 50 sångare). Text: Karin Boye. 
Beställd av Malmö Live och Körcen-
trum Syd och uruppförd av flera körer 
vid en konsert på Malmö Live med 
musik av kvinnliga tonsättare. 

Susanna Lindmark: Tschitta Sal-
tunza, för blandad kör (SSAATTBB). 
Text: Arnold Spescha (på rätoro-
manska). Beställd av den schweiziska 
vokalensemblen Incanti.

Kristin Warfvinge: Une charogne 
(Kadavret), för mångstämmig blan-
dad kör (avancerad). Text: Charles 
Baudelaire. Uruppförd av Danmarks 
Radios Vokalensemble.

Publicerade verk i serien 
#svenskkörmusik 2022

tare utan att nämna en enda kvinna. 
Insikten ledde till en jubileumsutgåva 

av två tidigare outgivna körstycken av 
Valborg Aulin. De var komponerade 1893, 
samma år som Gehrmans grundades. I 
förlängningen ledde insikten också till 
2022 års tema, även om det var tre år med 
fokus på dirigenter, tonsättare och körer 
däremellan.

Sökte redan skrivna verk
I samarbete med Föreningen Svenska 
Tonsättare och med projektstöd från Mu-
sikförläggarna efterlyste Gehrmans hösten 
2021 befintliga men icke förlagda a cap-
pella-verk på max sju minuter. De skulle 
vara skrivna av kvinnor eller icke-binära 
personer verksamma i Sverige. Verken fick 
gärna vara framförda och det var full fri-
het vad gäller svårighetsgrad, stämbesätt-
ning och texter.

– Det kom 75 verk. Det var jättefina 
tonsättningar, jag blev väldigt lycklig, 
berättar Janna. 

Verken anonymiserades, och en extern 
kommitté fick välja ut sex verk som sedan 
gavs ut, ett i taget. De två sista fick av 
administrativa skäl skjutas på till början 
av innevarande år.

Om det inte redan fanns körinspel-
ningar av de utvalda verken har det gjorts. 
Inspelningarna finns invävda i de filmer 
som spelats in om vart och ett av styck-
ena och deras tonsättare. Janna har gjort 
filmerna, i samarbete med musikern och 
filmproducenten Josef Sjöblom, som hon 
lärde känna när de sjöng ihop i den sce-
niska vokalensemblen VoNo.

Egentligen skulle Janna inte vilja prata 
om ”kvinnliga tonsättare”, men hon ser 
det som nödvändigt.

– Tonsättare är ju bara yrkespersoner 
precis som andra, men ska man kunna 
påverka måste man prata om kvinnliga 
tonsättare. Målet med det här projektet 
är att göra branschen uppmärksam på att 
det finns superkompetenta tonsättare som 
råkar vara kvinnor. Vi måste uppmuntra 
körledare att göra musik av kvinnliga 
tonsättare så att de hamnar längre upp på 
listan hos dem. 

Önskar körstatistik
Inom alla musikgenrer är statistiken tyd-
lig. Mindre än tio procent av den framför-
da musiken är skriven av kvinnor, enligt 
Janna, som bland annat följer brittiska 
stiftelsen Donne och deras nyligen ge-
nomförda internationella undersökning. 

Janna har dock inte lyckats hitta någon 
statistik över framförd repertoar i svenska 
körer.

– Det skulle vara jättespännande att få 
till statistik för kyrkokörerna på det här 
området!

Utöver de sex valda tonsättningarna 
kommer en lista att offentliggöras där 
ytterligare cirka 15 verk lyfts fram. Dessa 
verk ska också läggas in i KVAST:s reper-
toarbank (se artikel intill). 

Några negativa reaktioner kring pro-
jektet har Janna inte stött på.

– Jag har inte fått några och inte hört 
om några, inte ens i kommentarsfält. 

De sex utvalda tonsättarna i serien är 
mycket olika, och styckena likaså, menar 
Janna. Ett verk hon gärna lyfter fram är 
Maria Sandells Liknöjd fauna – en anima-
lisk svit i fem satser, till text av Aase Berg. 
Det utspelar sig i ett hönshus (eller är det 
vårt samhälle …?) och i filmen är sången, 
framförd av Musikhögskolans kammar-
kör och tre solister, ackompanjerad av 
kackel.

– Det är så fruktansvärt bra! Folk 
måste beställa musik av henne! 

Just detta, att tonsättarna i fråga ska få 
fler beställningar, och att de också ser sig 
själva som tonsättare och fortsätter skriva, 
är Jannas stora önskan. Och slutmålet 
kring könsfördelningen bland tonsättare 
är tydligt:

– Till slut spelar det ingen roll på riktigt. 
Text och foto: Marita Sköldberg

– Tonsättare är ju bara 
yrkespersoner precis som 
andra, men ska man kunna 
påverka måste man prata 
om kvinnliga tonsättare.

Linda Alexandersson
Anna Cederbeg-Orreteg
Mikaela Eriksson
Ia Erlandsson
Birgitta Flick
Rosali Grankull
Karin Högstrand
Victoria Klint
Anna-Karin Klockar
Anna-Lena Laurin

Tonsättare vars verk lämnas vidare till 
KVAST:s repertoarbank

Manuskommitté för #svenskkörmusik 2022:
Karin Rehnqvist, tonsättare och grundare av KVAST
Bengt Ollén, Årets Kördirigent 2021
Krista Audere, vinnare av Eric Ericson Award 2021
Simon Arlasjö, kördirigent och styrelsemedlem i FSK

Susanna Lindmark
Emmy Lindström
Adina Manghi Forsberg
Lina Nyberg
Catharina Palmér
Marie Sandell
Ann-Sofi Söderqvist
Mirjam Tally
Kristin Warfvinge
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KVAST jobbar  
för jämställd 
 repertoar
En jämställd musikscen. Det är för-
eningen KVAST:s mål. Efter 13 år har 
man kommit en bit på vägen och 
påverkat många av Sveriges mu-
sikinstitutioner att ta in fler kvinnli-
ga tonsättare i repertoaren.

Förra våren tilldelades tonsättaren Karin 
Rehnqvist KVAST:s pris Guldkvasten för 
initiativet att bilda föreningen, vars full-
ständiga namn är Kvinnlig Anhopning av 
Svenska Tonsättare. ”Hennes handling har 
lett till att Sverige har blivit ett föregångs-
land när det gäller arbetet för jämställdhet 
inom konstmusikrepertoaren” stod det i 
motiveringen. 

Karin Rehnqvist var KVAST:s första 
ordförande 2009–2011. Bakgrunden 
till bildandet var en genomgång av 22 
svenska orkestrars generalprogram för 
säsongen 2008/2009. Den visade att drygt 
en procent av verken var komponerade av 
kvinnor. 

Föreningens syfte är att, som det står i 
stadgarna, öka andelen kvinnliga tonsät-
tare på repertoaren, öka kunskaperna om 
vilken repertoar som finns av kvinnliga 
tonsättare och öka medvetenheten om 
genusperspektivet i repertoarvalet över 
alla tider och geografiska gränser.

Det har gjorts fler statistikräkningar, 
och de har även fått efterföljare i andra 
länder. Det är statistiken som nuvarande 
ordförande Sofia Sahlin vill lyfta fram som 
det allra viktigaste KVAST har gjort. 

– Det blir så tydligt, det går inte att 
diskutera bort.

För även om andelen musik av kvin-
nor har ökat är den fortfarande mindre 
än en tiondel. Det vill säga den var det 
2018/2019, under pandemin har ingen 
räkning gjorts. Generalprogrammen för 
2022/2023 har precis börjat undersökas. 

Sedan KVAST bildades har, enligt Sofia 
Sahlins bedömning, omkring hälften av 
musikinstitutionerna börjat arbeta struk-
turellt för en jämställd repertoar. 

Jämställda uruppföranden
Sofia tycker att det har skett för lite på om-
rådet, men ser positiva tecken. Vad gäller 
uruppföranden var de två senast räknade 

åren helt jämställda. När det kommer till 
äldre musik är det svårare.

– Det har kommit nästan som en 
tsunami av hemsidor om kvinnliga ton-
sättare, så det är inte längre svårt att hitta 
musiken. Men någon måste välja att lägga 
tid på det. 

KVAST:s mål är en jämställd musik-
scen, men det är svårt att besiffra detta mål.

– Orkestrarna frågar efter det, ”när är 
vi klara då?”, men målen måste institutio-
nerna sätta upp själva.

I Föreningen Svenska Tonsättare är 
enligt Sofia 20 procent kvinnor. 

– Är det en rimlig siffra för reperto-
aren? Men samtidigt bygger den på en 
historisk ojämställdhet. 

Idag är mindre än en fjärdedel av dem 
som söker tonsättarutbildningar i Sverige 
kvinnor, berättar Sofia. Hon vill skicka 
med en uppmaning till dem som leder 
barnkörer.

– Det är så viktigt med förebilder för 
barn, det är de som har gjort skillnad för 
de kvinnor som skriver musik idag. Vi vill 
att barn ska se att det är lika normalt för 
kvinnor som för män att skriva musik.

3000 verk i banken
För alla som är intresserade av kvinnli-
ga tonsättare och hur man arbetar för en 
mer jämställd repertoar finns mängder av 
information på KVAST:s hemsida. Bland 
annat skapade föreningen för ett par år 
sedan ett omfattande studiecirkelmateri-
al. Och så finns den stora repertoarban-
ken med över 3000 verk listade. Relativt 
många är skrivna för kör.

– Jag funderar på om körmusik är en 
tryggare plats för kvinnor att vara på än 
stora orkestrar, säger Sofia. Kanske har 
man till och med sjungit i kören som man 
skriver för. 

Sofia leder själv ingen kör, även om hon 
har en deltidstjänst som kyrkomusiker i 
medelpadska Ånge. Hon är inte tonsät-
tare själv, men utbildad kantor och tvär-
flöjtist. Hon har jobbat med flera projekt 
och det var ett sådant som ledde henne in 
i KVAST. Sedan två år är hon dess ord-
förande, vilket också innebär en deltids-
tjänst. 

Just nu arbetar KVAST främst med 
två inriktningar förutom statistiken och 
kontakt med orkestrar. Den ena är att 
inom ett nordiskt samarbete skapa en 
databas med musik av nordiska kvinnliga 
tonsättare. Målet är att marknadsföra den 
globalt. Den andra handlar om att jobba 
med utbildningar på alla nivåer, från kul-
turskola till musikhögskola. 

Prioriterar orkestrar
Kyrkan har KVAST inte riktat sig till. 

– Nej, vi har inte kommit dit. Vi är en 
liten organisation och vi måste prioritera. 
Orkestrarna är KVAST:s främsta arbets-
uppgift. Men vi känner en längtan efter att 
hålla på med kör och kyrkomusik. 

KVAST har idag omkring 150 medlem-
mar. Alla som vill stödja föreningens sak 
är välkomna. Sedan några månader kan 
även organisationer bli medlemmar.

Vad gäller priset Guldkvasten som 
delats ut varje år, kan Karin Rehnqvist 
möjligen ha varit den sista mottagaren 
även om inget är bestämt.

– För tio år sedan kändes det viktigt 
att lyfta fram goda exempel men vi börjar 
känna att det skulle vara viktigare att visa 
att en organisation har ett strukturerat 
arbete. Eventuellt kan det i stället bli 
någon form av jämställdhetsmärkning. 

Marita Sköldberg

Sofia Sahlin är ordförande för 
KVAST (Kvinnlig Anhopning 
av Svenska Tonsättare), men 
också kantor. Foto: Fredrik 
Lindström

Foto: Michael Engman
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28 oktober – 5 november 2023

European Choir Games & Grand Prix of Nations
kommer till Norrköping hösten 2023

Körer från Europa och hela världen kommer för att delta i den internationella 
kör tävlingen som nästa år genomförs på hemmaplan i Sverige. 

Det ges möjlighet utöver körtävlingar till internationella utbyten genom spännande 
seminarier och workshops – för både körledare och körsångare. Dessutom kommer 
vänskapskonserter tillsammans med körer från olika länder genomföras.

norrkoping.se

Ta chansen och bli en del av denna musikupplevelse! Anmäl dig och din kör. 
Early bird pris till 25 januari. Sista anmälan är 15 mars. Läs mer på visit.norrkoping.se/ecg
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SKUR genom Sverige

SKUR Norr

SKUR 
Öst

SKUR Stockholm- 
   Strängnäs

SKUR Mitt

SKUR 
Väst

SKUR   
Syd

Nu startar 
SKUR-resan 
Sveriges Kyrkosångsförbunds Ung-
domsarbete Riks&Region, SKUR, 
fortsätter att utvecklas. Just nu på-
går rekryteringen av en projektle-
dare för ett års tid. Samtidigt har 
tonsättaren Anna Cederberg-Or-
reteg fått en beställning att skriva 
passande körarrangemang till några 
psalmer. 

Under 2023 kommer Kyrkokör-
journalen att i varje nummer för-
djupa olika delar av SKUR, och även 
ha med ett rikstäckande kalendari-
um. Sverigeresan startar i regionen 
med det långa namnet: SKUR Stock-
holm-Strängnäs.

28 oktober – 5 november 2023

European Choir Games & Grand Prix of Nations
kommer till Norrköping hösten 2023

Körer från Europa och hela världen kommer för att delta i den internationella 
kör tävlingen som nästa år genomförs på hemmaplan i Sverige. 

Det ges möjlighet utöver körtävlingar till internationella utbyten genom spännande 
seminarier och workshops – för både körledare och körsångare. Dessutom kommer 
vänskapskonserter tillsammans med körer från olika länder genomföras.

norrkoping.se

Ta chansen och bli en del av denna musikupplevelse! Anmäl dig och din kör. 
Early bird pris till 25 januari. Sista anmälan är 15 mars. Läs mer på visit.norrkoping.se/ecg

• I SKUR Stockholm-Strängnäs ingår 
Stockholms och Strängnäs stift, med 
de två stiftens respektive kyrkosångs-
förbund som drivande. Med i arbetet 
är även Sensus Svealand och Sensus 
Stockholm-Gotland.

• Enligt Svenska kyrkans officiella sta-
tistik för 2021 fanns det i Stockholms 
stift det året 46 ungdomskörer med 729 
sångare och i Strängnäs stift 14 ung-
domskörer med 144 sångare. 

• 11–12 februari i Strängnäs medverkar 
följande körer: Danderyds ungdoms-
kör, Enskede Årsta ungdomskör, Höga-
lidskyrkans ungdomskör, Strängnäs 
domkyrkoförsamlings ungdomskör 
och Vox Angelica från Huddinge.

• Kontaktperson för SKUR i Stockholms 
stifts kyrkosångsförbund är förbunds-
dirigent Karin Skogberg Ankarmo.

• Kontaktperson för SKUR i Strängnäs 
stifts kyrkosångsförbund är stiftsmu-
siker Maria Säfsten, i vars tjänst arbete 
med kyrkosångsförbundet ingår.

SKUR Stockholm- 
Strängnäs 

Strängnäs domkyrka är platsen för pre-
miären för SKUR Stockholm-Strängnäs.

Strängnäs

SKUR-kalendern
Här listas det som är på gång framöver 
inom SKUR (Sveriges Kyrkosångsförbunds 
Ungdomsarbete Riks&Region) i hela 
landet.

11–12 februari
SKUR Stockholm-Strängnäs: Körläger 
i Strängnäs, Vivaldis Gloria, ledare 
Jonas Lind

15 feb 
SKUR Syd: Nätverksträff för ungdoms-
körledare i Kristianstad

25 mars
SKUR Mitt: Killkördag i Västerås dom-
kyrka, ledare Joakim Olsson Kruse

21–23 april
SKUR Mitt: Flickkörfestival på Stifts-
gården i Rättvik med Sofia Sandén 
och Sofia Rönnegård. Festivalen är 
”riksmärkt”, vilket innebär att om plats 
finns är körer från andra delar av lan-
det välkomna.

27–28 maj
SKUR Norr: Ungdomskörläger i Umeå 
med en blandad repertoar

29–30 sep 
SKUR Norr: Singing September, ung-
domskördagar i Hortlax

29 sep–1 okt
SKUR Riks: Sveriges Kyrkosångsför-
bunds 17:e nationella ungdomskörfest 
arrangeras i Sundsvall

20 jan 2024
SKUR Mitt: Ungdomskördag för tjejer 
och killar 13–25 år. Möjlighet till över-
nattning

Har nyss varit:
Sista helgen i januari var det ungdoms-
körhelg i Madesjö utanför Nybro för 
SKUR Öst där Linköpings, Visby och 
Växjö stift ingår. Cirka 100 ungdom-
skörsångare från tio körer med jämn 
fördelning över de tre stiften deltog. 
De sjöng en blandad repertoar med 
musik av bland andra Bob Chilcott, 
Frode Fjellheim och Maria Löfberg. 
Även här (liksom i Strängnäs, se ar-
tikel nästa uppslag) sjöngs Vivaldis 
Gloria, men bara första satsen. Helgen 
avslutades med sångmedverkan i 
gudstjänsten i Madesjö kyrka på sön-
dagseftermiddagen.

Stockholm
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I helgen 11–12 februari går start-
skottet för SKUR Stockholm-Sträng-
näs. Drygt 60 ungdomar ska sjunga 
Vivaldis Gloria i Strängnäs domkyr-
ka och förhoppningen är att febru-
arihelgen ska bli en tradition.

Det är den 13 december när jag besöker 
Strängnäs domkyrkoförsamlings ung-
domskör. Kören hade sina luciakonser-
ter i Domkyrkan i söndags, men några av 
sångarna är med även i andra luciatåg. En 
tjej har fortfarande lucialinne på sig när 
hon dyker upp med andan i halsen. ”Jag 
ska bara byta om”, säger hon och springer 
en trappa ner från Ceciliasalen i Domkyr-
kans torn. 

Hon kommer upp lagom tills upp-
sjungningen avslutas med körens special-
are ”Stockholm och Strängnäs och Stock-
holm och Strängnäs”.

Det är körens avslutningskväll före 
jul men samtidigt en start. Starten på det 
som ska göra Stockholm och Strängnäs till 
mycket mer än en uppsjungningsövning. 

Körledaren Jonas Lind delar ut noterna 
till Vivaldis Gloria. Tidigare på dagen 
har han bjudit in körsångarna till We Are 

 Voice-appen, där det finns övningsfiler. 
Kören har två månader på sig att öva.

Den 11–12 februari drar nämligen 
region SKUR Stockholm–Strängnäs igång 
sin verksamhet på allvar. Fem körer med 
drygt 60 ungdomar deltar. I högmässan i 
Strängnäs domkyrka på söndagsförmid-
dagen ska de sjunga några enklare sånger, 
och på eftermiddagen blir det Gloria-kon-
sert tillsammans med en barockensemble 
från Svenska kyrkan i Österåker.

Lätt att komma igång
– Det gick jättesnabbt och lätt att bestäm-
ma datum och innehåll, berättar Maria 
Säfsten, stiftsmusiker i Strängnäs och nå-
got av primus motor för körhelgen. 

Det var på ett möte i våras med repre-
sentanter för Strängnäs och Stockholms 
stifts kyrkosångsförbund som riktlinjerna 
drogs upp för helgen. Från Stockholm 
deltog förbundsdirigent Karin Skogberg 
Ankarmo. Det var hon som tyckte att hel-
gen skulle vara i Strängnäs.

– Jag tror att det är mer attraktivt för 
ungdomar att åka någon annanstans med 
övernattning. Om det är i Stockholm blir 
det många som försöker kombinera det 

med annat, säger hon. 
Från Stockholms stift deltar fyra körer. 

Från Strängnäs stift är ungdomskören i 
domkyrkoförsamlingen den enda. 

– Kanske är det bra att det blev här 
i Strängnäs när det nu är så få från vårt 
stift, funderar Maria Säfsten. 

Hon är skeptisk till Svenska kyrkans 
officiella statistik som talar om 14 ung-
domskörer i stiftet 2021. Karin Skogberg 
Ankarmo är likaledes skeptisk till siffran 
46 i Stockholms stift. 

– Jag skulle förmodligen räkna några 
av dem som barnkörer och några som 
vuxenkörer. 

Ingen Gloria i Strängnäs domkyrka
Karin var även den som föreslog Vivaldis 
Gloria som repertoar för helgen. Hon har 
själv gjort det många gånger.

– Det är lätt för att vara ett verk, det är 

SKUR-premiär med 
Gloria i Strängnäs 

SKUR genom Sverige

Strängnäs domkyrkoförsamlings ungdomskör började öva Vivaldis Gloria på sista övningen före jul. 

– Jag tror att det är mer 
attraktivt för ungdomar att 
åka någon annanstans med 
övernattning.

11–12 februari
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roligt att lyssna på och alla har noterna. 
Strängnäs domkyrkoförsamling tillhör 

dock inte ”alla”. Jonas Lind fick låna noter 
till sin kör från en grannförsamling. Nu 
ligger han i hårdträning inför helgen, som 
det är han som ska leda musikaliskt.

– Jag har inte gjort Gloria, det är första 
gången. Jag är jättenyfiken på hur det ska 
gå för min kör, de har egentligen aldrig 
sjungit klassiskt förut, säger han någon 
timme innan han delar ut noterna till 
körsångarna.

Jonas har varit organist i Domkyrkan i 
två år och började med ungdomskören för 
ett år sedan. 

Planen är att på övningen denna kväll 
sjunga första sidan på första satsen. Men 
”Glora in excelsis Deo” sitter nästan 
direkt, så det blir hela satsen i stället. Jonas 
själv är inte helt inkörd på kompet än, men 
för ungdomarna går det ganska bra.

– Nu kommer jag att sova gott i 
natt, jag är riktigt rörd, säger Jonas när 
övningen närmar sig sitt slut. 

En tjej ger tummen upp, en annan 

säger ”tråkigt” och det längsta svaret blir 
tenorens ”det går högt, men annars går det 
bra”, när undertecknad frågar sångarna 
vad de tycker. 

Samma helg varje år
Det var lätt att bestämma datum för kör-
helgen, det var helt enkelt de dagar i bör-
jan på året som fungerade för de inblan-
dade. Planen är att arrangemanget ska bli 
återkommande just denna helg. Huruvida 
det blir i Strängnäs även nästa år eller i 
Stockholm är ännu inte klart. Strängnäs-
arna är lite sugna på att åka till Stock-
holm, men Karin Skogberg Ankarmo talar 
varmt för att vara på samma ställe varje 
år. Kanske kan det bli en kombination – 
Strängnäs först och avslutande konsert i 
en Stockholmskyrka. 

Att evenemanget blir återkommande är 
det viktigaste. 

– Det kan bli ett statement, något att 
åka på varje år, säger Maria Säfsten. Vi 
hade en variant med barnkör i våras här i 
Strängnäs för vårt stift. Barnen blir snart 
ungdomar och de ska veta om att något 
händer och att det är kul. 

Varken Strängnäs eller Stockholms 
stifts kyrkosångsförbund har haft några 
arrangemang riktade till ungdomar tidi-
gare, i alla fall inte på länge. 

Men Maria Säfsten har fler planer, 
utanför SKUR-helgen. På stiftsfesten i sep-

tember har hon utlovat att en ungdomskör 
ska ha en minikonsert. 

– Kören finns inte än, men till dess ska 
den finnas … Nu har jag hittat på det, så 
nu får vi lösa det. 

Embryo till körledarnätverk
En förhoppning är att februarihelgens 
körsångare vill vara med och sjunga några 
favoriter.

– Vi kommer att säga till körerna från 
Stockholm att de är välkomna. 

I stiftsfestens avslutande högmässa 
kommer stiftets alla körsångare bjudas in 
att vara med, och då blir förhoppningsvis 
även ungdomarna kvar. 

Varken i Strängnäs eller Stock-
holms stift finns utarbetade nätverk för 
ungdoms körledare. Men nu har embryon 
såtts och förhoppningen är att Gloria-hel-
gen ska få ringar på vattnet och fler att 
vilja vara med nästa år. Karin Skogberg 
Ankarmo, som själv inte leder någon ung-
domskör och inte kommer att vara med 
under helgen i Strängnäs, har upprättat 
en lista med ungdomskörer i sitt stift. Den 
fylls på efterhand. Hon tror att det tar tid 
innan SKUR har satt sig, men är glad över 
samarbetet med Strängnäs. 

– Det är en toppenkonstellation. Geo-
grafiskt är det lätt att ta sig och det känns 
hemma för många med Sörmland. 

Text och foto: Marita Sköldberg

SKUR genom Sverige

Karin Skogberg Ankarmo, förbundsdirigent i Stock-
holms stifts kyrkosångsförbund, har varit med i pla-
neringen av helgen. 

Jonas Lind, organist i Strängnäs domkyrka, och Maria Säfsten, stiftsmusiker i Strängnäs, 
är drivande i planering och genomförande av körhelgen. 

Strängnäs domkyrkoförsamlings ungdomskör började öva Vivaldis Gloria på sista övningen före jul. 

– Nu kommer jag att sova 
gott i natt, jag är riktigt rörd, 
säger Jonas när övningen 
närmar sig sitt slut.



16 Körjournalen 1 2023

7 Karlstads stift
Eda kyrka 12 februari kl 18
”Konsert för livet” – en konsert för 
att minnas och se framåt – med Eda-
Köla pastorats körer.

8 Skara stift
S:t Olofs kyrka,  
Falköping, 12 mars kl 18
Musikgudstjänst. Re-
quiem Novum av Mårten 
Jansson (uruppfört i 
Uppsala 2020) framförs av 
Falköpings oratoriekör.

9 Göteborgs 
stift
Tyska Christinae kyrka, 
 Göteborg,  
15 och 16 februari kl 19 
Hipp! Jubileumskonsert 1. Göte-
borg Baroque firar 20 år med flera 
konserter. Den första innehåller 
musik av Händel, Bach och Vivaldi. 
Konserter även i Skövde 18 februari, 
Mariestad 19 februari, Uddevalla 
26 februari. I mars och maj blir det 
Hipp-konsert 2 och 3. 

Tipslistan
Så här i början på året kan det vara lite 
knapert med körkonserter. Men nog finns 
det en och annan som verkar vara värd en 
omväg.

6

1012

13

9

8

7

11

4

3

2

1

5

1 Luleå stift
Bergsbykyrkan, Skellefteå  

25 februari kl 16 
Skellefteå pastorats barnkördag, då alla 
barnkörer får lära sig sånger tillsam-
mans, avslutas med konsert kl 16.

2 Härnösands stift
Sättna kyrka, Kovland,  
24 februari kl 18
Insamlingskonsert Ettårsdagen. 
Ett år efter att kriget i Ukraina bröt 
ut ger lokala musiker en tre tim-

mar lång konsert med insamling till 
Ukraina.

3 Uppsala stift
Uppsala domkyrka 11 mars kl 18
Uppsala stifts kyrkosångsförbund avslutar sin 

kördag med att sjunga Schuberts G-dur-mässa.

4 Västerås stift
Orsa kyrka 12 mars kl 16

Lukaspassionen. Orsa kyrkokör och Canzonetta från Uppsala 
framför Lukaspassionen av Göran Greider och Rolf Martinsson. 

Mark Levengood är recitatör. Görs också i Gottsunda kyrka, Upp-
sala, 18 och 19 mars.

5 Stockholms stift
Årsta kyrka 18 februari kl 16

”Prinsen och jag” – en hyllning till Prince med kören ARS LONGA. 

6 Strängnäs stift
Strängnäs domkyrka 12 februari kl 15
Konsert Vivaldis Gloria med ungdomskörer från Strängnäs 
och Stockholms stift (läs mer på sid 13–15).

10 Linköpings stift
Eksjö kyrka 4 mars kl 17
Musikalen Jakten på den försvunna psalmskatten av Karin 
Runow framförs av barnkörer från Linköpings stift som 

deltar i stiftets barnkördag.

11 Visby stift
Roma kyrka 11 februari kl 16
Kördagen för körerna i Romaklosters pastorat och andra 

intresserade sångare avslutas med konsert i Roma kyrka.

12 Växjö stift
Gräshagskyrkan, Jönköping, 8 mars kl 19

Internationella kvinnodagen uppmärksammas i musikgudstjänsten SHE med 
nybildade ungdomskören CREO.

13 Lunds stift
Sofia Albertina kyrka, Landskrona, 14 februari kl 19
All you need is love – en konsert med sånger om kärlek på  
Alla hjärtans dag. Med Sofia Albertina Ungdomskör.
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• Njut av lugn och ro,  
vacker natur och fina  
strövområden i skog  

och mark.

• Bra och trevligt  
boende med möjlighet  

till helpension eller  
självhushåll.
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20
23 Kyrkokör

Journalen

Nr Annonsstopp  Utgivning

1  13 januari  7 februari 
2  3 mars  28 mars 
3  21 april   16 maj
4  11 augusti  5 september
5  29 september  24 oktober
6  17 november  12 december

Mer information, sjungikyrkan.nu

Här är den rätta lösningen. 
Vinnarna i Körjournalens  julkorsord 2022 blev Barbro Arne 
i Karlstad och Marianne Bokblad i Söderköping.
Grattis till vinsten, Psalmanackan 2023 av Charlotta Fol-
kelind.

Den 24-sidiga guiden är 
riktad speciellt till kyrko-
körsångare och handlar 
bland annat om kyrkoåret 
och körsångarens roll i guds-
tjänsten.

Författare är Majken Frid 
Larsson och Per Larsson. 
Guiden passar för såväl nya 
som erfarna kyrkokörsång-
are, från ungdomskör och 
uppåt.

24 sidor – 105x185 cm
30 kr/st,  100 kr/5 st
Beställ på 
bestallning@sjungikyrkan.nu

Guide för 
körsångare

sjungikyrkan.nu
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 Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts 
kyrkosångsförbund
11 mars Kördag med Schuberts G-dur-mässa, 
årsmöte i samband med lunch, avslutas med 
konsert i Uppsala domkyrka
Info: Ylva Dahlin,
ylva.dahlin58@gmail.com
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Linköpings stifts 
kyrkosångsförbund
Info arrangemang: 
Stiftsmusiker Emil Holmberg, 
emil.holmberg2@svenskakyrkan.se
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Skara stifts 
kyrkosångsförbund
4 mars Årsmöte i Falköping
31 juli–2 aug Ljungskile körvecka
Info: Gunilla Jacobsson, 
 Gunilla.Jacobsson@slu.se
skara.sjungikyrkan.nu, facebook.com/
SkaraStiftsKyrkosangsforbund

Sjuhäradsbygdens 
kyrkosångsförbund
Info: Martin Kahnberg,  
kahnberg@gmail.com
sjungikyrkan-7h.nu

Strängnäs stifts 
kyrkosångsförbund
13–14 maj Barnkörläger, Stiftsgården Stjärn-
holm. Gäst Nadja Eriksson
Info: Stefan Säfsten,  
stefan.safsten@svenskakyrkan.se 
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Västerås stifts 
kyrkosångsförbund
6 maj Barnkördag i Malung
Info Ung kyrkomusik: Anna Kjellin,  
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, 
Övrigt: Ulrika Jonsson,  
ulrika.jonsson@svenskakyrkan.se, 
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Växjö stifts 
kyrkosångsförbund
Info: Inga-Lill Gustafsson,  
inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se
vaxjo.sjungikyrkan.nu
facebook.com/vaxjoksf

Kyrkosångsförbundet i 
Lunds stift
22 april Barnkördag i Domkyrkan, Lund
6 maj Årsmöte i samband med Lördags-
konserten i Domkyrkan
7 maj Gosskördag i Domkyrkan
Info: Irene Jönsson,  
irene8jonsson@gmail.com
lund.sjungikyrkan.nu

Hallands 
kyrkosångsförbund
19–21 maj Vuxenkörfest i Halmstad
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
halland.sjungikyrkan.nu 

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
4–5 mars Gospelhelg på Åh stiftsgård med 
Anki & Magnus Spångberg
22–23 april Körresa till Lundsbrunn och Skara
2–4 juni Barnkörläger på Åh stiftsgård
Info: Gun-Britt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 
goteborgnorra.sjungikyrkan.nu
Facebook: Göteborgs stifts norra 
Kyrkosångsförbund

Karlstads stifts 
kyrkosångsförbund
19–21 juni Körläger för åldrarna 10–16 år, 
Geijerskolan
Info: Claes Hellberg,  
claes.hellberg@svenskakyrkan.se  
sjungikyrkan.nu – Delförbund
 

Västernorrlands 
kyrkosångsförbund
Kördagar med Vi har vårt ursprung av Hans 
Nilsson:
25 feb Nora kyrka, Kramfors pastorat
25 mars Gudmundrå kyrka, Kramfors
22 april Selånger, avslutas med musikguds-
tjänst i Selångers kyrka
20–21 juni Barnkörläger
Info: Anna Larsson,  
anna.larsson9@svenskakyrkan.se 
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Kyrkosångsförbundet 
Jämtland/Härjedalen
Info: Ingrid Löfgren,  
ingrid.lofgren@svenskakyrkan.se 
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Luleå stifts södra 
kyrkosångsförbund
16–18 juni Vuxenkörfest i Umeå
Info: Ewa Miller,  
ewa.maria.miller@gmail.com
luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra 
kyrkosångsförbund 
22 april Barnkördag, Norrfjärden
23 sep Inspirationsdag och årsmöte, Piteå
Info: ordf Siv Larsson,  
luleanorra@gmail.com
facebook.com/sjungmedlunk

Gotlands Körförbund
Info: Annabritta von Schulman, annabritta@
vonschulman.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts 
kyrkosångsförbund
Info: David Åberg,  
david.aberg@svenskakyrkan.se
stockholm.sjungikyrkan.nu
facebook.com - Stockholms stifts 
kyrkosångsförbund

Svenska kyrkans 
gosskörsförening
7 maj Gosskörernas dag, hela Svenska kyrkan
18–21 maj Gosskörsfestival, Rättviks stifts-
gård
22–24 sep Gosskörsfestival, Tallnäs stiftsgård
Info: ordf Joakim Olsson Kruse,  
styrelsen@gosskor.se
gosskor.se
facebook.com/ 
svenskakyrkansgosskorforening

Laurentius Petri 
Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
12–13 maj Gregorianskt dygn i Vadstena
Info: Mattias Lindström,  
mattias@lindstrom.be  
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Svenska Schützsällskapet
Info: Ola Nordenfors,  
ola.nordenfors@littvet.uu.se
svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna 
Dansgemenskapen i 
Skandinavien
18 mars Dansdag i Varberg med tema  
Tro, hopp och dans
Info: Martina Hansson,  
martina.hansson@svenskakyrkan.se
psalto.se

Kyrkosångens Vänner i 
Göteborgs stift
Info: barbro.wiskari@gmail.com
sjungikyrkan.nu – Delförbund

Arrangemang för ungdoms-
kör inom SKUR, Sveriges 
Kyrkosångsförbunds Ung-
domsarbete Riks&Region, är 
listade på sid 13
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Förbundsinfo

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

Redaktör och projektledare
Marita Sköldberg, 070-212 21 66
marita@sjungikyrkan.nu

Förbundskamrer
Sofia Lindström, 072-727 12 12 
sofia@sjungikyrkan.nu

Nationell körpedagog
Lovisa Kronstrand Alinder, 070-952 41 21  
lovisa@sjungikyrkan.nu

Förbundsordförande
Biskop Åsa Nyström
luleastift.biskopen@svenskakyrkan.se

Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87 
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Bankgironummer
880-0617

Swish
123 084 5222

Organisationsnummer
873201-0569

V U X E N KÖ R F E S T  2 0 2 3
Sjung i kyrkan

Halmstad 19–21 maj Anmälan senast 17 feb 

Umeå 16–18 juni Anmälan senast 15 mars 
www.sensus.se/korfest

Ny liturgikkurs i Solesmes
Välkommen på kurs i liturgik i det franska be-
nediktinerklostret Abbaye Saint-Pierre-de-So-
lesmes 13–18 september. Präster och musiker 
i aktiv tjänst samt kyrkomusik- och teologi-
studerande har företräde till kursen som är en 
kombination av fortbildning och retreat. Kyr-
kosångsförbundet står för hela kurskostnaden 
(ej resekostnaderna) för en teologi- och en 
kyrkomusikstuderande. 

Ungdomskörfest 2023
I höst blir det ungdomskörfest i Västernorr-
land. Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är värd 
för körfesten som äger rum 29 september– 
1 oktober. Den startar med inledningsguds-
tjänst fredag eftermiddag och avslutas med 
högmässa söndag förmiddag. I repertoaren 
ingår bland annat Jesus bleibet meine Freude 
av Bach, Stjärnorna av Emil Sundberg, Veni 
Sancte Spiritus av Agneta Sköld och psalmer 
i nyskrivna arrangemang av Anna Ceder-
berg-Orreteg. Ungdomskörfesten vänder sig 
till ungdomskörsångare cirka 15–25 år. 

Förbundsstämma i Höör
Sveriges Kyrkosångsförbund håller för-
bundsstämma varje udda år. I höst, 10–11 
november, äger stämman rum på Stiftsgården 
Åkersberg i Höör. Delförbunden får skicka 
ombud efter antal medlemmar i förbun-
det. Mer information skickas till delförbunden 
senare i vår.

Projektledare för SKUR
Sveriges Kyrkosångsförbund håller på att 
rekrytera en projektledare för SKUR (Sveri-
ges Kyrkosångsförbunds Ungdomsarbete 
Riks&Region). Projektanställningen är, åtmins-
tone till att börja med, på halvtid under ett år. 
Håll utkik på ungdomskor.nu eller sjungikyr-
kan.nu där projektledaren kommer att presen-
teras när rekryteringen är klar. 

Anmäl dig till nyhets-
brevet
Häng med i vad som händer i Kyrkokör-Sve-
rige! Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger 
per år och innehåller aktualiteter från Sveriges 
Kyrkosångsförbund och (Kyrko)kör-Sverige. Vill 
du få nyhetsbrevet direkt till din e-postadress, 
mejla då till nyhetsbrev@sjungikyrkan.nu. Det 
går också att få nyhetsbrevet med vanlig post 
och det finns för nedladdning på sjungikyr-
kan.nu.

Högtids- och minnesgå-
vor till SKsf
Vill du fira en jubilar eller hedra minnet av en 
körsångare eller kyrkomusiker med en gåva 
till Sveriges Kyrkosångsförbunds arbete? Olika 
gåvokort finns för nedladdning i arkivet på 
sjungikyrkan.nu. Det går också bra att beställa 
ett gåvokort via info@sjungikyrkan.nu eller 
070-212 21 66.

Sök i arkivet
I arkivet på Sveriges Kyrkosångsförbunds hem-
sida finns många matnyttigheter. Bland annat 
alla tidigare nummer av Kyrkokörjournalen, 
noter, kördiplom, förslag till luciagudstjänster 
och ledarhandledning för en grundkurs för 
kyrkans körsångare. Allt kan laddas ner gratis. 
Sök på sjungikyrkan.nu/vad-gor-vi/arkiv.

Förtjänsttecken hos kam-
reren
Förbundets kamrer, Sofia Lindström, har hand 
om försäljningen av smycken, märken och 
medaljer. Beställningar görs till bestallning@
sjungikyrkan.nu eller 072-727 12 12. Observera 
att beställningar av märken och medaljer ska 
gå via delförbundets kassör. Mer information, 
bilder på samtliga objekt och lista över kassö-
rerna finns på sjungikyrkan.nu under Vad gör 
vi, Utmärkelser respektive Till försäljning.
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