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Ledaren

Redaktörens rader

I Apostlagärningarna finns berättelsen 
om en etiopisk hovman. Efter ett besök 
i Jerusalem satt han i sin vagn och läste 
profeten Jesajas bok, när aposteln Filippos 
hejdade honom med frågan: ”Förstår du 
vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle 
jag kunna det utan att någon vägleder mig?” 
Det blev början till ett fördjupat samtal som 
slutade med att mannen blev döpt, innan 
”han fortsatte sin resa, fylld av glädje”.

Som körsångare har man både text och 
musik att förhålla sig till. Körledaren väg-
leder säkert sina körsångare så att musiken 
bär fram texten på ett meningsfullt sätt. 
Men arbetet med texten i körarbetet hand-
lar inte bara om god hörbarhet genom rätt 
betoning, andningspauser på rätt ställe och 
bästa sätt att frasera. Det handlar ju också 
om textens budskap. 

Förstår du vad du sjunger eller är det 
ibland bättre att inte förstå?

Varje årstid i kören har till stor del sin 
givna repertoar. Vintern med advents- och 
julsångerna, våren med Marias lovsång, 
passionskoraler och glada påsksånger, 
under sommaren är det uppehåll för de 
allra flesta körer men när hösten kommer 
får körsångerna sin ton av kyrkoårets sena 

högtider som Tacksägelsedagen och Allhel-
gonahelgen. 

Det är framför allt under hösten som 
olika rekvier dyker upp i körsångarens not-
pärm. Rekviem eller Requiem är namnet på 
den katolska själamässan. Det som främst 
skiljer rekviemmässan från andra tonsatta 
mässor är bönen för de döda som inle-
der mässan, Requiem aeternam dona eis, 
Domine, (Giv dem, Herre, den eviga vilan), 
att det istället för mässans gloria sjungs en 
hymn, Dies irae (Vredens dag) se Sv.ps 634 
samt att det sjungs en offertoriebön för de 
dödas själar. 

En hel del av texterna i den latinska 
rekviemmässan är inte alls i överenstäm-
melse med Svenska kyrkans tro, bekännelse 
och lära, ändå sjunger vi med stort enga-
gemang dessa texter till Mozarts, Faurés, 
Duruflés eller någon annan kompositörs 
underbara tonsättning. När kören sjunger 

den här typen av texter som absolut hör till 
vårt kyrkomusikaliska arv, men som till sitt 
innehåll väcker frågor, då skulle jag önska 
att det fanns en Filippos i varje kör, till 
exempel en av församlingens präster, som 
frågade: ”Förstår du vad du sjunger?” Och 
jag önskar att det också fanns körsångare 
som svarar: ”Hur skulle jag kunna det utan 
att någon vägleder mig?”

Tänk om det kunde bli ett samtal i 
kören om Kyrkans tro och den egna tron, 
samtal om döden 
och livet, samtal 
som slutar med att 
vi kan fortsätta som 
körsångare ännu 
mer fyllda av glädje.

Peter Lundborg

Vice styrelseordförande

Förstår du vad du sjunger?
”En hel del av texterna i den latinska rekviemmässan är inte 
alls i överenstämmelse med Svenska kyrkans tro, bekännelse 
och lära”

PS. Den som vill sjunga eller lyssna till ett mer lutherskt requiem väljer med fördel Johannes Brahms:  
Ein deutsches Requiem, där alla texterna är bibeltexter som Brahms själv valt ut. DS.

Efter närmare fyra år som redaktör för 
Körjournalen kan jag våga komma ut och 
erkänna: Jag har aldrig sjungit ett rekviem. 
Och till och med: Jag har vad jag minns 
aldrig ens hört ett rekviem live. Först nu 
förstår jag hur vanligt förekommande och 
hur många olika de är. Jag har hittat 58 
framföranden av 14 kompositörer i olika 
svenskkyrkliga församlingar under den 
närmaste månaden, och det finns sannolikt 
många fler. 

Visserligen är det en väntad dominans 
av körer i Stockholmsområdet, men döds-
mässorna framförs även på orter som Älm-
hult, Trollhättan, Själevad och Sandhult.  
Visst är det många kammar- och domkyr-
kokörer bland de medverkande, men även 
en och annan kyrkokör och ungdomskör 
ger sig på dessa verk. 

De som bor i Karesuando har förvisso 47 
mil till Piteå (huruvida det sjungs rekvier på 
närmare håll i Finland eller Norge har jag 
inte undersökt) men de allra flesta som bor i 
Sverige har ett rekviem rätt nära. 

Mitt musiklyssnande har de senaste 
veckorna bestått nästan uteslutande av 
rekvier. Dessutom har jag pratat om dessa 
själamässor med många körmänniskor. 
Och alla tycker de att just det rekviem de 
ska sjunga just i år är fantastiskt. Så visst 
blir jag sugen. Jag har fått ett par favoriter, 
men det är nog säkrast för saklighetens 

skull att hålla dem för mig själv.
Det händer alltför många gånger att jag 

tänker att jag ska gå på konsert, men så blir 
det inte av. Känns det igen? Så nu utmanar 
jag mig själv genom att lova att i nästa 
nummer av Körjournalen berätta om mina 
rekviekonsertbesök denna höst. Om det 
inte blir ett enda får jag ju skämmas!

Fast vad gäller åtminstone sjungandet 
tror jag att jag är i hyfsat stort sällskap 
bland Körjournalens läsare. Vi är många 
som är med i små kyrkokörer där det kan 
vara nog så berörande att sjunga några 
vackra psalmer och visor på Alla helgons 
dag, med 25 personer i kyrkan – ovanligt 
många. Det är inte mindre viktigt. 

Marita Sköldberg

Redaktör

På gång i min kör: Ljusvesper i Husby-Lång-
hundra kyrka på Alla helgons dag kl 16.

”Nu utmanar jag mig själv genom att lova att i nästa 
 nummer berätta om mina rekviekonsertbesök denna höst”
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Hockeykör 1
Nollningar har denna höst fått 
extra uppmärksamhet, dock inte 
i någon positiv bemärkelse. Men 
i Leksand ägde en fantasifull noll-
ning rum, då fem hockeynyförvärv 
i Leksands IF:s klev fram på guds-
tjänsten i Leksands kyrka och 
sjöng Amazing Grace.

De nya spelarna i Leksand:s IF 
hade fått som nollningsuppdrag 
att sjunga inför minst 50 personer. 
De fem killarna kom fram till att 
kyrkan är en av få naturliga sam-
lingsplatser och tog kontakt med 
kyrkoherden. 

– Det här är helt i linje med den kyrka jag vill bygga och verka i. En öppen kyrka med gemen-
skap, samverkan och låga trösklar, kommenterar kyrkoherde John Sund till Kyrkans Tidning. 

Foto: Ingrid E. del Castillo

Hockeykör 2
Septemberkvällen är varm när 
ett fyrtiotal körsångare samlas i 
Nikolaikyrkan i centrala Örebro. 
Framme i koret filmas öppnings-
scenen i reklamfilmen ”hos oss 
är alla vinnare”. Filmen visas i 
alla periodpauser på säsongens 
 hockeymatcher i Berhn Arena, 
Örebro. Bakgrunden är ett in-
gånget samarbetsavtal med 
 Örebro Hockeyklubb som nyligen 
tog klivet upp i elitserien.  
Initiativet till samarbetsavtalet 
togs av Johan Arvill, kyrkoherde 
i Kumla. 

– Jag och flera med mig var 
nyfikna på om det skulle gå att sy 
ihop något som skulle gagna kyr-
kan i till exempel konfirmandsammanhang. Många av våra Kumlabor, inte minst ungdomarna, 
spenderar en stor del av sin tid i Örebro. Vi vill nå dem med budskapet att kyrkan finns och tar 
deras livsfrågor på allvar.

– Som kyrka ska vi ta plats och förmedla ett gott budskap på olika platser där människor 
möts. Nu märker vi att kyrkans medverkan efterfrågas allt mer inom idrotten, säger Ingemar 
Söderström, blivande kyrkoherde i Örebro pastorat. 

Körsångarna tassar tyst på stengolvet för att hämta de vinröda kåporna som hänger prydligt 
upphängda på galgar. Nu är det dags att ikläda sig rollen som ”hockeykören”. Scriptan Lotta 
visar på plats och regissören Fredrik berättar hur kören ska agera. ”Tagning 1, scen 1, hockey-
kören, tystnad”. 

Hur det blev? Se filmen på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=03lXfpUQAfo

Text och foto: Sara Eidevald, kommunikatör i Kumla 

Vad är speciellt 
med Stockholms 
domkyrkokör?
– Jag har sjungit 
med dirigenten 
Michael Waldenby i 25 år. Kören har sina 
rötter i S:ta Clara kyrka på 1880-talet, nu-
mera har vi vår bas i Storkyrkan. Michael 
har alltid odlat ett körideal där individens 
röst är viktig. Klangen, linjerna och bud-
skapet är kärnan i sången. Det blir lite 
mustigare och kanske inte lika likriktat som 
i många andra körer.

Vad har ni för repertoar?
– Vi sjunger gärna musik som inte framförs 
så ofta, som Dvorak, Max Reger, en del 
brittiska tonsättare, och mycket a cap-
pella, bland annat av Michael Waldenby.

Ni gör tre rekvier i november. Hur klarar 
ni det?
– Mozarts Requiem gör vi varje år, Brahms 
gjorde vi i våras och Fauré tillhör standard-
verken. Vi har dels ett högt repetitions-
tempo, dels en bra mix med bland annat 
flera utbildade sångare och till det mycket 
erfarna köramatörer. Men det är en ganska 
intensiv höst. Vi gör dessutom ett separat 
program i allhelgonahelgen och senare 
advents- och julmusik, vid nyår Haydns 
Nelsonmässa. 

Vilket av de tre rekvierna tycker du bäst om?
– Brahms. Det är ett fantastiskt verk. 
Jag känner hans våndor, det berör på 
ett mycket djupt sätt. Vi har spelat in 
Brahms Requiem på skiva, i hans eget ar-
rangemang för två pianon, den så kallade 
London-versionen. 
 
Sjunger ni bara i Storkyrkan?
– De större konserterna sjunger vi i Stor-
kyrkan och vid gudstjänster ungefär en 
gång i månaden. Mindre konserter, ofta 
med ensembler ur kören, har vi ibland i S:t 
Jacobs kyrka och i S:ta Clara. 

Vad är det roligaste ni har gjort i kören?
– Det är helheten, upplägget. Det är roligt 
att visa andra nyanser i musiken. Det blir 
alltid något extra när Michael musicerar. 

Marita Sköldberg

Fredrik  
Ardefors,  
Vaxholm

Ladda ner valfri, gratis QR-kodsläsare till din smartphone och 
läs in länken till filmen på Youtube direkt i din mobil.
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Förslag om fler unga 
till  styrelsen 
En utökning med två ledamöter, och minst 
två av de elva i förbundsstyrelsen ska vara 
under 30 år. Det är den största reformen i 
det förslag till stadgeändringar som Sve-
riges Kyrkosångsförbunds styrelse före-
slår inför förbundsstämman i november. 
Sedan 2012 har två personer under 30 år 
varit adjungerade till styrelsen, men nu vill 
man alltså permanenta ungdomarnas del-
tagande. 

I och med förbundsstämman avgår både 
förbundsordförande Erik Aurelius och sty-
relseordförande Lena Fagéus. På förslag 
till ny förbundsordförande är biskopen i 
Växjö Jan-Olof Johansson medan Peter 
Lundborg, nu vice ordförande, föreslås bli 
styrelseordförande. 

Motioner till 
 förbundsstämman
Två motioner har inkommit till Sveriges 
Kyrkosångsförbunds (SKsf) förbunds-
stämma, båda från Uppsala stifts kyrko-
sångsförbund. 

I den ena motionen föreslås att en natio-
nell söndag ska ägnas åt körsången i kyr-
kan, lämpligen en dag då rikskollekt tas 
upp till SKsf. Till denna ska SKsf ta fram 
material om körsångens betydelse och kan-
ske även en årets körsång.

I den andra motionen yrkas att för-
bundsstyrelsen ska sätta sig in i riktlin-
jerna för EU-bidrag under den bidragspe-
riod som inleds 2014. Under nuvarande 
period har det funnits bidragsmöjligheter 
till bland annat utbyten mellan olika län-
der, men få körer och församlingar har 
utnyttjat dessa. 

 

Boken Svenskt Gudstjänst-
liv har i år fokus på kör-
sång, med titeln Med skilda 
tungors ljud. Bokserien ges 
ut av Laurentius Petri Säll-
skapet för svenskt guds-
tjänstliv. Jörgen Ralphs-
son, domkyrkokantor i 
Linköping har läst boken:

Körsång är en 
omistlig del av kyrkans 
liv. Sång har varit en 
bärande beståndsdel i 
riten generation efter 
generation. Körsång 
är viktigt för samhäl-
let i övrigt. Körsång 
bildar gemenskaper som är 
mycket betydelsefulla för gruppen själv och 
för sammanhangen de verkar i. Jag som har 
ägnat ett helt liv som körledare har många 
vittnesbörd om hur livsavgörande engage-
manget i kören har varit. Körsången har 
faktiskt räddat liv! 

I bokens början ägnas uppmärksamhet 
åt två personer av speciell vikt i körsam-
manhang. Vår käre Eric Ericsson vilkens 
betydelse för körsång är oemotsagd i de 
flesta sammanhang. Vi som fick chansen 
att träffa honom älskar honom. Där finns 
också några ord om Egil Hovland som har 
betytt mycket för oss svenska kyrkomusi-
ker genom sina enkla geniala melodier. En 
mästare!

En lång artikel av Sune Fahlgren 
beskriver körlivet inom baptiströrelsen 
under mer än 100 år. Det framgår tydligt 
att församlingarna var beroende av kör-
verksamheten. Ett nytt ord har myntats: 

”körskap”. Detta ord 
uttrycker något ut över 
vad vi vanligtvis 
 tänker på när vi avser 
körsjungande. Kören 
och sångarna får en 
församlingsbyggande 
roll.

Under en körs första 
tid med stor entusiasm 
kanske behovet av en 
organisation inte fram-
står så tydligt, men efter 
några år och framför allt 
i det lilla sammanhanget, 
blir rörelser som Sveriges 
Kyrkosångsförbund kan-
ske avgörande för att orka 

vidare. Det stöd man får av sångare i andra 
körer ger ny energi. Detta beskrivs med 
stor kärlek av prosten emeritus Rolf Lars-
son. Vi kan läsa hur Linköping fick stå som 
värd för vår första rikskyrkosångshögtid 
1927. 2005 firades vår första ungdoms-
körfestival – också den i Linköping. Här 
behövs information och stöd på många sätt 
för att hålla en organisation som Kyrko-
sångsförbundet levande och stark. Vi får en 
fyllig inblick av Rolf.

Varje sångare har en gång varit ung 
och har man haft lite flyt har man varit 
med i en barnkör och fått växa in i kyrkans 
och musikens liv från tidiga år. En kör 
består av individer och var och en av dessa 
har olika talanger och svagheter. Gunnel 
Fagius ger en beskrivning av hur arbetet 
med barnen har vuxit och utvecklats. Jag 
blev verkligen berörd av denna läsning. ”Vi 
är barn och vi är många, vi är jordens salt 
…  Vi kan allt!” 

Övriga ämnen som boken tar upp är 
flerspråkig gudstjänst och bönen ”Rena, 
o Gud, våra hjärtan och samveten”. Boken 
avslutas med några recensioner.

På en sida i början av boken kan man 
se en bild på fyra personer: Anders Fros-
tenson, Egil Hovland, Svein Ellingsen och 
Britt G. Hallqvist i Trondheim 1982. Bilden 
ger mig en känsla av barnslig, äkta glädje. 
Tänk vad dessa människor hann med! 
Vilka rikedomar de har förmedlat genom 
sitt engagemang. Jag kan känna något som 
liknar vördnad vid betraktandet.

Jörgen Ralphsson
Domkyrkokantor i Linköpings Domkyrka

Varmt välkommen till er personliga resebyrå!
- våra offerter är förstås kostnadsfria!

Dags för körresa?

Tel 031-780 08 90   info@smarttravel.se   www.smarttravel.se

Istanbul, 
 Barcelona, Prag, 
Budapest, Krakow 

mm. Totalpris fr: 
  2950:-

Letar din grupp efter nya resmål 
att upptäcka tillsammans?  

Med lång erfarenhet, glädje och  
humor hjälper vi er att skapa den 
konsertresa som passar just er.

Vittnesbörd om 
 körsångens betydelse

ReceNSioN
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Kyndelsmässodagen har sedan 
länge varit en kyrkomusikdag med 
stiftskollekter till kyrkosångsförbun
den. Nästa år är det i stället rikskol
lekt till Svenska kyrkans internatio
nella arbete denna dag.

I år gick stiftskollekten på kyndelsmässoda-
gen i samtliga stift utom Härnösands till de 
regionala kyrkosångsförbunden. Nästa år 
kommer kyrkosångsförbunden att få stifts-
kollekt på olika dagar. I Uppsala stift blir 
det till exempel på påskdagen, i Skara stift 
5 januari och i Karlstads stift 9 februari. 

Mindre pengar
Flera av stiftsförbunden som Körjournalen 
har varit i kontakt med befarar att den 
ändrade kollektdagen kommer att innebära 
klart mindre intäkter. 

– Förra gången dagen flyttades nästan 
halverades kollekten. Det känns speciellt 
olyckligt nu, då vi planerar en körresa 
våren 2014, säger Gun-Britt Marcusson, 
sekreterare i Göteborgs stifts norra kyrko-
sångsförbund.

Ingen musikkollekt på Kyndelsmäss
Under 2014 är det rikskollekt vid 28 till-

fällen, 13 av dessa går till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Kyrkostyrelsen som 
fattar beslut om ändamål och datum för 
rikskollekter. Därefter får stiftens domka-
pitel besluta om stiftskollekterna, maximalt 
tio stycken. Församlingarna beslutar om 
kollektändamål vid övriga gudstjänster. 
Domkapitlen kan bevilja byte av kollekt-
dag, även när det gäller rikskollekter, om en 
församling begär det av ”synnerliga skäl”. 

Kyrkomusikens dag
Stiftskollekter till kyrkosångsförbunden har 
en lång tradition.

– En gång för några år sedan beslöts 
om rikskollekt på den dagen och det blev 
ett himla liv från SKsf:s sida eftersom Kyn-
delsmässodagen proklamerats som ”Kyr-
komusikens Dag”, faktiskt av Kyrkomötet, 
berättar Jan Rudérus, ordförande i Karlstad 
stifts kyrkosångsförbund. 

– Fortfarande står det i ”Dagboken – 
kyrkoalmanackan” att ”Kyndelsmässodagen 
är Kyrkomusikens dag i Svenska kyrkan”.

Marita Sköldberg

Umeå internationella 
körfestival 17–21 juni 2014
Under midsommarveckan kommer vi att fylla Umeå 
med sång i en festival med både bredd och höjd.   
Vi har bjudit in internationellt kända körer, som också 
håller workshops och Master Classes.  Tillsammans 
lär vi av varandra och skapar festivalen medan den 
pågår – för en kör gör ingen festival.
Läs mer och anmäl ditt intresse på:  
www.umeachoraldream.se

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.se

music production

KLART FÖR TAGNING?
Take5 Music Production har erfarenheten, kunnandet och 
tekniken för att garantera skivinspelningar av branschledande 
kvalitet:

ê Våra producenter har spelat in mer än 1000 kommersiellt   
 utgivna skivor, bl a prisbelönta och kritikerrosade inspelningar
 med Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör, Allmänna Sången, 
 S:t Jacobs Kammarkör, OD...

ê För maximal valfrihet av slutprodukt (CD, SACD, SACD Surround
 mm) spelar vi alltid in i HD (24bit / 96kHz som standard) 

ê Vi erbjuder helhetslösningar – från inspelningsplanering   
 till färdiga skivor – inklusive editering, mastring, CD-pressning, 
 design och tillverkning av förpackning, videodokumentation...

Kontakta oss för mer information: 

tonmeister@take5.pro  |  070-732 57 66  (Marion Schwebel)
www.take5.pro
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Vad är det vi sjunger? del 4  Daniel Braw

Psalm
Passion
Kantat

Motett

Requiem
oratorium

Den som har sett filmen Amadeus 
glömmer knappast scenen då Wolf
gang Amadeus Mozart skriver sitt 
Requiem. Förbi av utmattning dikte
rar Mozart likafullt med genial själv
klarhet för sin rival Antonio Salieri, 
som aldrig har hört något liknande. 
Musikaliskt, vill säga, för texten 
råder det inga tvivel om. 

Vad Mozart tonsätter är en liturgisk text, 
den katolska mässan för de döda (Missa 
pro defunctis), som hade sina givna ele-
ment – utöver de vanliga mässdelarna som 
Introitus och Agnus dei  även den stora 
medeltida domsskildringen Dies irae, ”Vre-
dens dag”.

Varför skulle då ett rekviem, en döds- 
eller själamässa, firas? Svaret ligger i nam-
net. Rekviem är latin och betyder vila (jfr 
engelskan quiet). I denna mässa, som kan 
firas antingen ”till förmån” för individer vid 
begravningar och minnesdagar eller mer 
kollektivt på alla själars dag, ber försam-
lingen om evig vila (requiem aeternam) för 
sina döda.

Det är således ett utpräglat katolskt tän-
kande som ligger till grund för själamäs-
san; i Sverige avskaffades alla själars dag 
i samband med reformationen, och i den 
anglikanska Book of Common Prayer finns 
inget rekviem. (Däremot finns så kallade 
funeral sentences.)

Nederländare först
Att vi sjunger och talar om dödsmässor 
även i protestantiska sammanhang beror 
nästan uteslutande på tonsättningarna. 
Den förste som veterligen tonsatte rekviem 
var nederländaren Johannes Ockeghem 
(ca 1420–ca 1497), som följdes av storheter 
som Cristóbal de Morales och Tomás Luis 
de Victoria. Den senares rekviem skrevs vid 
den spanska kejsarinnan Marias död 1603 
och anses, med Nationalencyklopedins ord, 
vara  ”ett av hans finaste verk”. Även Marc-
Antoine Charpentier (1635–1704), idag 
mest känd för sitt Te Deum, skrev en mässa 
för de döda, Messe des morts.

Men framförandena av dessa själa-
mässor idag är lätt räknade jämfört med 
Mozarts. Filmens skildring av hur och 
varför detta rekviem kom till lär vara 
ordentligt tillspetsad. Alldeles som en 
musikalisk blixt från klar himmel kom 
kanske inte Mozarts dödsmässa heller – en 
influens anses Joseph Haydns bror Micha-
els rekviem ha varit. Men så långt stämmer 
det som att beställaren var anonym och att 
Mozart arbetade med verket vid sin död 
1791. Körers och åhörares uppskattning av 
detta verk visar inga tecken på att mattas av.

Vidgat texturval
Intressant är också hur samma texter 
under senare århundraden har kunnat få så 
enormt olika musikaliska uttryck – drama-
tiskt som i 200-årsjubilaren Verdis Messa 
da Requiem, meditativt som i Gabriel Fau-
rés älskade rekviem från 1888, och ytterligt 
lättillgängligt som i John Rutters Requiem.

I senare århundradens rekvier har 
det tidigare ganska reglerade texturvalet 
utvidgats. Johannes Brahms lämnade i Ein 
deutsches Requiem inte bara latinet bakom 
sig till förmån för tyskan, utan gjorde också 
ett helt eget urval av bibeltexter. Den tra-
ditionella bönen för de döda blev i Brahms 
tappning snarare tröst för de levande; han 
lär ha sagt att verket lika gärna kunde ha 
hetat ”Ein menschliches Requiem” (Ett 
mänskligt rekviem). 

I sitt War Requiem (1962) gick Benjamin 
Britten bortom Bibeln och inkluderade 
dikter av första världskrigspoeten Wilfred 
Owen, liksom Karl-Erik Welin integrerade 
Carl von Linné (!) i Ett svenskt rekviem 1976. 

Bara fantasin sätter gränser; den eng-
elske tonsättaren John Tavener skrev för 
några år sedan ett rekviem med inslag från 
Koranen och indisk filosofi.

Bara fantasin sätter numera 
gränserna

Den döende Wolfgang Amadeus Mozart skriver på sitt Requiem.
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Faurés Requiem är det rekviem som framförs mest av svenska kyr-
kokörer, åtminstone denna höst. Nedan listas 14 olika rekvier i totalt 
58 framföranden inom loppet av en höstmånad. Äldst är Victorias från 
1603, yngst det av ellen Finnilä Göranson, skrivet förra året. Körerna 
i listan, som inte gör anspråk på att vara komplett, har sällskap av 
orkestrar, instrumentalister och sångsolister i varierande antal.

Maurice Duruflé
Den franske tonsättaren Maurice Duruflés (1902–1986) Requiem (1947) är skrivet till minne av kompositö-
rens far. Verket innehåller flera gregorianska melodislingor och finns i tre versioner till de latinska mässtex-
terna.

Guiseppe Verdi
I år är det 200-årsjubileum av den italienske tonsättaren Guiseppe Verdis födelse (1813–1901). Hans Messa da 
Requiem är skrivet till minne av diktaren Alessandro Manzoni och uppfördes första gången i Milano 1874 på 
årsdagen av Manzonis bortgång. Verket är komponerat för kör, orkester och solister till den latinska mässans 
texter. 

Dramatiskt med storkör i Täby

Requiem i höst

Requiem framförs
2 nov i Sofiakyrkan Jönköping, 
med Sofia motettkör

2 nov i Uppsala domkyrka 
med Uppsala Domkyrkokör 
och Schola Cantorum

2 nov i Varbergs kyrka med 
Varbergs Motettkör

2 nov i Lunds domkyrka med 
Katedralkören

10 nov i Själevads kyrka med 
Örnsköldsviks kammarkör

24 nov i Huddinge kyrka med 
Cantica Nova

Messa da Requiem 
 framförs
26 okt i Tibble kyrka, Täby
27 okt i S:ta Clara kyrka, 
Stockholm, med bland andra 
sångare ur körer i Täby för-
samling 

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM 

Rekvier med den latinska dödsmäs
sans texter innehåller ett varie
rande antal av följande satser:

• Introitus: Requiem aeternam
• Kyrie
• Graduale: Requiem aeternam
• Tractus: Absolve, Domine
• Sequentia: Dies Irae
• Offertorium: Domine, Jesu Christe
• Sanctus (+Benedictus)
• Agnus Dei
• Lux Aeterna 
• Pie Jesu
• Libera me 
• In Paradisum

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag

 Text Marita Sköldberg Requiem i höst

Många fler tonsättares rekvier presenteras på  

www.requiemsurvey.org

– Vi ska vara operasångare allihop. Här vill man ha 
karaktär, berättar Katharina Urkko, sopran i Grib-
bylunds Kapellsångare, en av de körer som deltar i 
storprojektet Verdis Messa da Requiem. 

Totalt över hundra körsångare tillsammans med 
solister och Täby symfoniorkester ska framföra 
verket i Tibble och S:ta Clara kyrkor sista helgen 
i oktober. Verdi tonsatte för operan, och hans 
rekviem går i samma stil. 

– Det här är inte bara vackert, utan dramatiskt 
också. Jag tycker mycket om det, säger Katharina 
Urkko. 

Hon uppskattar de stora projekten som brukar 
göras vartannat år, där flera av Täby församlings 
körer sjunger tillsammans. Den här gången är 
också en manskör och Täby musikklassers ung-
domskör med, vilket ger en stor spännvid i röster, 
och ovanligt många män.

Mycket repeterande har det blivit. Det är 
bitvis åttastämmigt med mycket musikvä-
vande.

– Men det som är mest krävande är de 
höga tonerna, att sjunga högt och starkt och 
högt och svagt, säger Katharina Urkko.

Det var några år sedan sist, men den 10 november 
är det dags igen. Då ska Ulrika Sjölander åter få 
sjunga ett av sina favoritverk, Duruflés Requiem, 
med Örnsköldsviks kammarkör, där hon sjungit i 
över 30 år.

– Att få stå mitt i kören och ha alla toner runt 
omkring gör att hela kroppen fylls av denna 
musik. När allt stämmer och man hör den gemen-
samma klangen då kommer en känsla som är svår 

att beskriva, säger hon.
Det är omkring 25 år sedan som hon och kam-

markören sjöng detta rekviem första gången. Det 
är versionen för kör, solister och orgel som fram-
förs i Själevads kyrka om några veckor. 

– I den sista satsen In Paradisum blir upplevel-
sen fullständig av både textens innehåll och när 
tonerna stilla sjunker in i ljusa klanger. Jag bara 
tycker om det!
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charles Gounod
Requiem var den 
franske tonsättaren 
Charles Gounods 
(1818–1893) sista 
verk. Han skrev 
det till minne av sitt 
barnbarn Maurice, 
men gick själv bort 
innan det uruppför-
des påsken 1894. 

Karl Jenkins
Den walesiske tonsättaren Karl Jenkins (f 1944) har utgått från 
den klassiska latinska texten i sitt rekviem (2005), men lagt till 
fem haikudikter som sjungs på japanska. I orkestreringen finns 
flera slagverk och ett japanskt blåsinstrument. 

Shakuhaci nyhet i Nybro
Orientaliska klanger och japanska haiku-dikter. Karl Jenkins 
rekviem har flera udda inslag. 

– Det japanska blåsinstrumentet Shakuhaci hittar man inte 
överallt. Men på internet hittade jag en person i Stockholm 
som är väldigt duktig på instrumentet; Gunnar Linder, berättar StenInge Petersson, körle-
dare för Nybro Kammarkör som 1 november sjunger detta verk.

Efter att ha gjort de flesta traditionella körverk med 
kören sökte han efter något nytt, och fann Karl Jenkins 
mycket rytmiska Requiem.

Stråkorkestern är stomme tillsammans med två horn, 
en harpa är soloinstrument och det är också många 
olika slagverk. 

– Det är väldigt roligt med de orientaliska klangerna. 
De japanska poemen som kommer mellan de vanliga 
körsatserna tilltalar mig med sina texter och klanger, 
säger StenInge Petersson. 

Duarte Lôbo
Duarte Lôbo (ca 
1565–1646) var en 
av de främsta portu-
gisiska tonsättarna 
under sin tid. Som 
mestre di capela i 
katedralen i Lissabon 
hade han dåtidens 
mest framstående 
musikaliska position 
i Portugal. Missa pro 
defunctis och officium 
defunctorum som det även kan heta är den 
”rätta” benämningen på den mässa för de 
döda som senare kom att kallas Requiem 
efter den första textraden i introitusdelen. 
Lôbos Missa pro defunctis (1621) är skrivet 
för åtta röster.

John Rutter
Den brittiske kompositören John Rutter (f 1945) skrev Requiem, 
till den latinska mässans texter, till minne av sin döde far och 
inspirerad av Gabriel Faurés rekviem. Det framfördes i sin helhet 
första gången 1985 i Dallas, Texas.

Smäktande med Rutter  
i Motala
– Rutter tycker om att ”smöra” ordent-
ligt ibland med smäktande toner, men 
samtidigt gripa tag i ett maffigt ”Exaudi”. 
Lite annorlunda är också hur han växlar 
mellan den latinska mässtexten och eng-
elskan, säger Annelie Eriksson som leder 
Motala Motettkör.

Förra hösten sjöng kören Mozarts 
Requiem, tidigare har de även sjungit 

Faurés. I år är det 
alltså dags för Rut-
ter, tillsammans med 
Kulturskolan. 

– Rutters 
Requiem är inte lika 
svårt som Mozarts, men har fler klangliga svårigheter i intrikata ackord, 
enligt Annelie Eriksson.

Motala Motettkör sjunger Rutters Requiem den 3 november,  
bilden är från Mozarts Requiem i fjol.  
Foto: Fotografiska bilder, Motala

Requiem framförs
2 nov i Danderyds kyrka med 
 Danderyds Kyrkokör

 Text Marita SköldbergRequiem i höst

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM 

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM 

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM 

Missa pro defunctis framförs
3 nov i Gustaf Vasa kyrka, Stockholm, 
med Gustaf Vasa Vokalensemble 

Requiem framförs
1 nov i Nybro kyrka med 
Nybro Kammarkör 
3 nov i Fors kyrka, Eskil-
stuna, med Fors Cantores
3 nov i Essinge kyrka med 
Essinge Kammarkör

Requiem framförs
2 nov i Kirsebergskyrkan, Malmö, med 
Kirsebergs Sångensemble och Ungdoms-
kören 

2 nov i Trollhättans kyrka med Trollhättans 
Motettkör

3 nov i Motala kyrka med Motala Motettkör

3 nov i S:t Olai kyrka Norrköping med 
 Novakören och S:t Olai Motettkör.

10 nov i Vantörs kyrka, Bandhagen, med 
Vox Vantör

17 nov i Härlanda kyrka med Härlanda 
 oratoriekör
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Gabriel Fauré
Den franske tonsättaren Gabriel Fauré 
(1845–1924) lär ha inspirerats till sitt Re-
quiem i d-moll av sina föräldrars död inom 
loppet av ett par år. Den första versionen 
uruppfördes på en begravning i Paris 1888 
men verket reviderades ett par gånger. Det 
är ett kort rekviem, 35 minuter långt. 

Vackert när unga 
sjunger Fauré
Johanna Dotevall kommer att sjunga Faurés 
Requiem tre gånger på två veckor i novem-
ber, dels med ungdomskören i Hyssna, dels 
med Nationella Ungdomskören. 

– I början var det väldigt rörigt, men 
ju mer jag lyssnar så tycker jag mer och 
mer om det. Det är så vackert.

9–10 november framför Hyssna ung-
domskör och Härlanda Voces (också 
en ungdomskör) rekviet i Hyssna och 
Härlanda kyrkor tillsammans med två 
solister från Göteborgsoperan.

– Min körledare och Härlandas sät-
ter ribban högt, de vill utmana oss och 
ge oss svårare verk att sjunga. Förra året 
sjöng vi Stabat Mater i kören i Hyssna. 
Först tyckte jag att det var vidrigt, men 
sen tyckte jag mer och mer om det. 

Det svåraste med Faurés Requiem är 
att det går så långsamt, tycker Johanna. 

Den 23 november reser hon till 
Gnesta och sjunger i Frustuna kyrka 
med Nationella Ungdomskören (NUK) 
och solister från Radiokören. I NUK har 
Johanna bara varit med några månader, 
så detta blir hennes första större verk 
med kören. Ett verk som hon bara kan 
beskriva med ett ord: Vackert. 

 Text Marita Sköldberg Requiem i höst

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM 

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM 

Jan Sandström
Det var Stockholms stifts kyrkosångs-
förbund som beställde Jan Sandströms 
(f 1954) Rekviem, vilket uruppfördes i Hedvig 
Eleonora kyrka Allhelgonahelgen 2008. Tex-
ten är skriven av Christine Falkenland.

Tomas Luis  
de Victoria
Den spanske tonsät-
taren, musikern och 
prästen Tomás Luis de 
Victoria (1548–1611)
skrev sitt Officium 
Defunctorum till be-
gravningen av den 
tysk-romerska kejsarin-
nan Maria av Habsburg 
1603. Det är skrivet 
för sex röster och går 
också under namnet Victorias Requiem. 

Requiem framförs:
27 okt i Uddevalla kyrka med  
Uddevalla Kammarkör
2 nov i Husie kyrka, Malmö, med  
Husie kyrkokör
2 nov i S:t Tomas kyrka, Vällingby med  
S:t Tomas kyrkokör
3 nov Ekerö kyrka med Ekerö kyrkokör
3 nov i Staffans kyrka, Gävle, med  
Staffans motettkör
3 nov i Storkyrkan i Stockholm med  
Stockholms dom kyrkokör
3 nov i Visby domkyrka med Schola Can-
torum, Bach-ensemblen och Oratoriekören
9 nov i Hyssna kyrka och 
10 nov i Härlanda kyrka med Hyssna 
 ungdomskör och Härlanda Voces
10 nov i Brännkyrka kyrka, Älvsjö, med 
Brännkyrka motettkör
17 nov i Västerås domkyrka med  
Maria kören

23 nov i Frustuna kyrka, Gnesta med Na-
tionella Ungdomskören 
23 nov i Öjeby kyrka, Piteå, och 
24 nov i Landskyrkan, Skellefteå, med 
Öjeby kammarkör och S:t Johannes 
 Vokalensemble

Officium Defunctorum framförs
9 nov  i S:t Jacobs kyrka, Stockholm, 
med Storkyrkan Vokalensemble

Rekviem framförs:
2 nov i Breviks kyrka, Lidingö, med 
Breviks Kyrkokör och Bodals Kam-
markör. I konserten framförs även 
 Requiem av Gabriel Fauré 

hans Kennemark
Visdiktaren Alf Hambe (f 1931) har skrivit 
texten och riksspelmannen Hans Kenne-
mark (f 1965) musiken till Requiem – Nu är 
en dag framliden. Rekviet, som går i folkton, 
beställdes av Musik i Västernorrland och 
uruppfördes i Sundsvall 2007.

Requiem – Nu är en dag 
 framliden framförs
3 nov i Sandhults kyrka med Sand-
hults, Sandareds och Bredareds 
 kyrkokörer

ENGLUNDS TIDIG MUSIK 

Sommarkursen i Bargemon
Provence 30/6 - 7/7

Tidig Latin-Amerikansk
musik

Vi kan nu erbjuda ett fåtal platser.

För närmare info: 076-29 529 89 
englunds@tidigmusik.se

www.tidigmusik.se
englunds@tidigmusik.se

0706 29 529 89 
www.tidigmusik.se

ENGLUNDS TIDIG MUSIK
Kommande veckoslutskurser 

på Järlåsagården, Uppsala:

15-17 november Tidig Julmusik.
Inför julen finns det en stor mängd tidig 

musik som sällan spelats.
Kurser i vår:
24-26 januari

7-9 mars

Välkomna!

Johanna Dotevall sjunger Fauré i 
november.
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ellen Finnilä Göranson
På långfredagen 2012 uruppfördes det niosatsiga Requiem för vår tid av Ellen Finnilä Göranson,  organist 
i Lindome församling.

Klassiskt med nordisk ton
Ellen Finnilä Göranson berättar själv om sitt verk:
”Det väcker en känsla av en obegränsad möjlighet att uttrycka musik utefter ett givet tema, och att 
kunna utforma denna musik efter personlig stil och smak i syfte att fånga upp försoningstanken och 
väcka liv i frågan om livets allvar och livets slut, ja ett försök att skildra en slags livsredogörelse. 

Det latinska textmaterialet har stått sig som auktoritet genom århundraden i just ett sådant här all-
varligt verk, och burit generation efter generation med sin klara och liturgiska prägel. 

Till hjälp i programmet finns en svensk, vacker översättning. Jag har velat skriva en skön och berö-
rande musik, som med enkla karaktärsdrag återspeglar den svenska översättningen i stor mån. Stilen 
är klassisk men med en nordisk ton.

Finalsatsen byggs upp undan för undan av kören, som ger en vision av att själen lyfter mer och 
mer mot det himmelska målet. Men så i en hastig manöver, där man kommer tillbaka till det första 
temat, börjar man ana att vandringen inte var helt färdig, uppdraget här i det jordiska var ej slut-
fört. Själen har blivit genomlyst och fått en viss insikt om det eviga, för att med större kraft klara att 
fullfölja detta livets viktiga uppgift.” 

Johannes Brahms
Den tyske tonsättaren Johannes Brahms (1833–1897) inspirerades till sitt Ein deutsches Requiem av sin 
mors bortgång. Uruppförandet skedde på långfredagen 1868 i Bremen.

Rekviet finns för såväl orkester som piano, även fyrhändigt, och är skrivet till bibeltexter på tyska.

”Den största konsten” framförs i Danderyd
– Jag är väldigt lyckligt lottad som får hålla på med den allra största konsten vi har, säger Rikard Karls-
son som den 10 november dirigerar Danderyds Vokalensemble när den sjunger Brahms Ein Deutsches 
Requiem. 

– Höjden och djupet i musiken är makalös!
I Danderyd framförs en version med bara kör, två 

solister och en pianist. 
– Då kommer kören fram mer och vi behöver inte 

slita så mycket som när det är orkester. 
Men slitsamt blir det ändå. 80 minuter med många 

höga lägen och bara korta solistinsatser kräver mycket av kören. 
Danderyds Vokalensemble fyller fem år i år, men har redan hunnit med flera rekvier, 

bland annat den tysk-svenske tonsättaren Joseph Martin Kraus, som inte framförs så ofta. 
Det uppenbart mest speciella med Brahms rekviem är att det är på tyska och till helt andra 

texter än den vanliga 
mässans. Texterna 
kommer från elva olika 
bibelböcker.

– Han har valt texter 
som är så tidlösa, det 
handlar om de stora 
existentiella frågorna. 
Jag tror inte att det är 
möjligt att skriva sånt 
här utan att ha en tro, 
men han var nog inte så 
dogmatisk som var van-
ligt på den tiden, säger 
Rikard Karlsson. 

 Text Marita SköldbergRequiem i höst

Ein deutsches Requiem framförs

27 okt i Uppenbarelsekyrkan med Hägerstens kammarkör

2 nov i Älmhults kyrka med Lunds Akademiska kör

2 och 3 nov i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, med 

 Hedvig Eleonora kammarkör och KFUMs kammarkör

3 nov i Linköpings domkyrka med Accentus, Domkyrko-

kören och Kammarkören

3 nov i Växjö domkyrka med Växjö domkyrkas Oratoriekör

10 nov i Allhelgonakyrka, Lund, med Lunds Akademiska kör

10 nov i Danderyds kyrka med Danderyds vokalensemble 

10 nov i Storkyrkan, Stockholm, med Stockholms domkyr-

kokör. Även skivsläpp för körens inspelning av rekviet.

Danderyds Vokalensemble sjöng Kraus 
requiem för två år sedan i Danderyds kyrka. i 
fokus oskar Johansson, baryton, som kommer 
att vara solist i Brahms requiem 10 november. 
Foto: harald Notini

Requiem i vår tid framförs
23 nov i Älvsborgs kyrka med Kam-
markören krydda, stråkkvartett, 
kontrabas, flöjt, klarinett, piano och 
två sångsolister

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM 
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Fredrik Sixten
Fredrik Sixten (f 1962) skrev sitt rekviem, med text av författaren Bengt Pohjanen, till minne av 
domkyrkokomminister Patrik Runeke. I november 2007 hade det premiär i Maria Magdalena 
kyrka i Stockholm.

 Text Marita Sköldberg Requiem i höst

i höST ReQuieM i höST  ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM i höST ReQuieM 

Vännen ska inte bli bortglömd
Patrik Runeke, prästen i Härnösand som dog ung, ska bli ihågkom-
men länge, länge. Det ville hans vän Fredrik Sixten, och skrev ett 
rekviem till hans minne. 

– Dedikationen finns på partituret. ”Vem är den där Patrik 
Runeke?” ska folk fråga. Det kändes så jobbigt att han skulle glöm-
mas bort, han var en sån fantastisk människa, säger Fredrik Sixten, 
numera domkyrkoorganist i Nidarosdomen i Trondheim. När rekviet 
skrevs hade han samma titel i Härnösand. 

Det har gått sex år sedan hans Requiem uruppfördes i Maria Mag-
dalena kyrka i Stockholm. Det var den 4 november 2007, och Patrik 
Runeke var död sedan några månader tillbaka. Han hade varit sjuk, 
döende, länge och den första satsen, Agnus Dei, hade Fredrik skri-
vit för a cappella-kör redan året innan. Planen var redan då att han 
skulle skriva ett helt rekviem, men han höll tyst om det. Förutom till 
Ragnar Bohlin, då körledare i Maria Magdalena kyrka i Stockholm. 
Denne uppförde Agnus Dei med sin Maria Magdalena Motettkör på 
Allhelgonadagen 2006, och beställde sedan hela rekviet. Några dagar 
efter uruppförandet året därpå sändes det i Sveriges Radio.

Nyutkommen skiva
Nu, sex år senare, har verket också kommit ut på skiva. Även denna 
gång är det Ragnar Bohlin som dirigerar, men nu dirigerar han 
Radiokören och Nordiska kammarorkestern. 

– Det är stråkar, två horn och puka, så man klarar sig på ett 20-tal 
personer, berättar Fredrik, som bedömer att hans rekviem ligger i 
ungefär samma svårighetsnivå som Mozarts.

Ungefär 15 gånger har verket framförts hittills, inte bara i Sve-
rige, utan även i England, Skottland,Tyskland och USA. Texten finns 
översatt till engelska. Den del som är skriven på svenska av Bengt 
Pohjanen, vill säga.

– Jag kontaktade Bengt Pohjanen, som jag tidigare gjort En 

svensk Markuspas-
sion ihop med, och 
bad honom titta på 
de latinska texterna 
och skriva reflektioner 
kring dem. Min idé 
var att ha nya texter 
men också de gamla 
– då skapar man ett 
intresse kring vad de 
gamla texterna bety-
der. 

De två språken 
blandas i rekviet, 
ibland kan till exem-
pel solisten sjunga på 
latin och kören svara 
på svenska. 

– Det är ganska mörka texter, 
men slutet är väldigt ljust, säger 
Fredrik, vars texturval från den 
katolska mässritualen ligger nära 
Faurés.

Står honom närmast
Fredrik Sixten beskriver sitt 
Requiem som melodiöst, suggestivt och känslofyllt. Han är nöjd med 
det. 

– Det här är kanske det verk som står mig närmast, säger han. 
Han har också mött starka positiva reaktioner från andra. 
– Jag har fått många mejl där körsångare har berättat att de haft 

svårt att hålla tårarna tillbaka vid repetitionerna. Så det är inte bara 
jag som känner att det är speciellt.

Requiem framförs

3 nov i Gustavi domkyrka, 

Göteborg, med Gustavi 

domkyrkokör

Wolfgang Amadeus Mozart
Detta är rekviernas rekviem, framfört otaliga gånger i 220 års tid. Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) skrev det på sin dödsbädd. Den mest framförda versionen färdigställdes efter Mo-
zarts död av hans elev Xaver Süssmayer. I december 1793 framfördes det vid en minnesguds-
tjänst till greve Franz Walseggs avlidna hustru, som det beställdes till. 

Requiem framförs
26 okt i Öjeby kyrka med Nya motettkören, Piteå

2 nov i Oscars kyrka, Stockholm med Oscars Motettkör och  Oscars Oratoriekör

2 nov i Caroli kyrka, Borås med Caroli oratoriekör

2 nov i Täby kyrka med Chorus Pictor

2 nov i Högalidskyrkan, Stockholm, med Högalids Motettkör

2 nov i Viksjö kyrka, Järfälla, med Viksjö Motettkör

3 nov i Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka med Sundsvalls kyrkokör

3 nov i Sundbybergs kyrka med Sundbybergs Motettkör

3 nov i Umeå stadskyrka med Oratoriekören 

24 nov i Storkyrkan, Stockholm, med Stockholms dom kyrkokör
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och leder två stycken 
var. 

– Varje sång är så 
vacker i sig, tycker 
Catharina Roos, en 
av de skojfriska bor-
åsarna, men lyfter 
ändå särskilt fram den 
isländska Heyr, himna smiður.

Hur är det att sjunga på isländska?
– Det är görsvårt, skriv det! 

Lovsång till stråkar
Först var tanken att ha ett lovsångstema för 
hela konserten, berättar Tony Thornberg, 
förbundsdirigent i Sjuhäradsbygdens kyr-
kosångsförbund. 

– Men det måste passa med instrument 
och solist också. Vi bestämde besättning 
först och musik sen. 

Till stråkkvartett, orgel och flygel blev 
det ändå flera lovsånger, bland andra Ära åt 
Gud av Händel och Jubilate av såväl Hägg-
bom som Stanford.

Elva stycken på fem olika språk sjunger 
kören på konserten denna dimmiga okto-
berkväll. Från Mozart via bland andra 
Grieg och Franck till Oskarsson.  

– Nu ska vi göra en resa 150 år tillbaka i 

tiden, inleder Tord Oskarsson presentatio-
nen av sin och Thérèse Rööks Bygdekantat, 
som de skrev till Ucklums kyrkas 150-års-
jubileum förra året. 

Kantaten är skriven för piano och stråk-
orkester. På stiftskördagen framförde två 
delar ur den; de om höst och sommar, och 
publiken får möta två av den tidens präster, 
som med en burlesk anstrykning utbyter 
tankar om såväl väder och mygg som för-
samlingens katekeskunskaper. Duetter med 
prästerna följs sedan av sköna körkoraler. 

– Man mår så fruktansvärt bra av att 
sjunga det, säger Ulla Berg. Och så ser man 
Thérèse sitta där och le från öra till öra. 

Sporadiska körkompisar
Ulla sjunger i Tord Oskarssons kör, i Uck-
lum-Spekeröd i Bohuslän. Hon har varit 
med på mängder av kyrkosångsförbundets 
arrangemang. 

– Vi har sjungit tillsammans i många år, 
säger hon och nickar 
åt Elsbeth Roos, som 
pausvilar på bänken 
bakom. 

I samma ”var-
dagskör” har de 
aldrig sjungit, men 
många gånger i till-
fälliga körer i Göte-
borgs stifts norra 
kyrkosångsförbunds 
regi. Flera gånger har 
de också varit med 
på samma körresor.

– Det här är 
bensin till den egna 
kören, här kan man 
få sjunga andra saker 
än man kan hemma, 
säger Elsbeth Roos. 

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

Sällsynt  
körhändelse på 
Västkusten
Det var åtta år sedan sist, men nu 
var det äntligen dags igen. Den 
5 oktober inbjöds körerna i hela 
Göteborgs stift till en gemensam 
stiftskördag. Fast det kom också en 
och annan utböling. 

– Göteborg är bara en förstad till Borås, 
skrattar Anders Stenberg i pausen före 
konserten, i gott sällskap av två boråsare 
till, Catharina Roos och Klaes Söderberg.

De är med på stiftskördagen, trots att 
de inte ens bor i Göteborgs stift. Förkla-
ringen är det egensinniga Sjuhäradsbyg-
dens kyrkosångsförbund, som var det 
första körförbundet på Göteborgs stifts 
territorium – men som också breder ut 
sig i Skara stift. Senare bildades Hallands 
kyrkosångsförbund, och ännu senare Göte-
borgs stifts norra kyrkosångförbund. De 
allra flesta arrangemang ordnar förbunden 
var för sig, men det händer att de tre gör 
något tillsammans, som nu i Gustavi dom-
kyrka i Göteborg. Och då är förstås alla 
från Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund 
välkomna. 

Sex dirigenter, två från varje förbund, 
leder den 110 korister starka kören denna 
dag. De har valt repertoaren tillsammans 

här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Maria Lindqvist-
Renman, förbundsdirigent i Göteborgs stifts norra kyr-
kosångsförbund, diskuterar med solisterna Mats Person 
och Stefan Malmeström. Bakom dem sitter c-G ekström, 
förbundsdirigent i Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund. 

Tord oskarsson, förbundsdirigent i Göteborgs stifts 
norra kyrkosångsförbund, är idel öra för Thérèse Rööks 
idéer. Tillsammans har de skrivit Bygdekantat, i vilken 
flankerande Stefan Malmeström och Mats Persson sjöng 
prästernas roller.
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Hon är en av fyra från Solberga kör 
utanför Kungälv som är här. De var fler 
från kören som åkte på sådana här dagar 
tidigare, berättar hon. I hennes kör har 
medelåldern ökat, och många orkar inte 
längre repetera extra och åka iväg. 

Färre från varje kör
Så många som 25 pastorat och församlingar 
är representerade bland de 110 körsång-
arna. Denna stiftskördag har inte lockat hela 
körer, utan enskilda körsångare från många 
olika körer – i vissa fall enskilda kyrkomu-
siker. Anders Stenberg är kyrkomusiker i 
Sandhult och åkte hit utan sin kör.

– Vi ska göra Hans Kennemarks 
Requiem den 3 november, och kören tyckte 
att det räckte. Men då åkte jag själv, det här 
vill man ju inte missa!

Det är storkören som lockar, det uppre-
pas om och om igen.

– Det är kul att sjunga så här många, 
säger en synbart njutande Gunilla Persson 
från Söndrums kyrkokör i Halland. 

– Det märks inte om man inte är så duk-
tig, man kan hoppa över några toner…

Vid en första anblick såg en del av styck-
ena svåra ut, men sen visade de sig inte 
vara så besvärliga, tycker hon. 

Övningsdagar och cd
Körsångarna har i de flesta fall fått ta stort 
ansvar för sitt eget repeterande, en naturlig 
följd av att inte hela körerna åker. De tre 
delförbunden har haft övningsdagar på 
varsina håll, och alla deltagare har fått en 
övnings-cd. 

Med tanke på resultatet denna kväll, 
efter bara några få timmars gemensam 
övning, räcker det tydligen. I alla fall för 
dem som i dessa mer individualistiska 
tidevarv prioriterat stiftskördagen. Men det 
handlar förstås också om vad som sjungs.

– Det är så sköna stycken, de ligger 
så bra för rösten, säger Gunilla Perssons 
körkollega Maria Andersson om dagens 
repertoar. De är användbara också, fortsät-
ter hon. 

Redan veckan därpå, på Tacksägelseda-
gen, ska kören hemma i Söndrum sjunga 
Skördesång ur Bygdekantat och på Alla 
helgons dag Lovad vare Herren Gud av 
Mozart.  

Det blir säkert fint då också. Men denna 
kväll i Gustavi domkyrka finns större möj-
ligheter till stämuppdelningar och stråkin-
ledningar, och en annan slags känsla av 
samhörighet. 

Det är ju något speciellt med storkör. 
Text och foto: Marita Sköldberg

Körsångare 
i ledningen 
för aktivt 
förbund
Det arrangeras många kyrkosångs
aktiviteter i Bohuslän. Flerdagarsre
sor är ett signum för förbundet, men 
det är gospel och läger för barn som 
lockar flest. 

Eleonor Evenbratt är som diakon och 
körsångare en ovanlig ordförande i ett 
delförbund i SKsf. Ett år har hon suttit på 
posten, men om hon är en duvunge så är 
sekreteraren Gun-Britt Marcusson – också 
hon körsångare – en gammal räv. 20 år har 
det hunnit bli.

– I början var det aldrig någon körsång-
are från något annat förbund som hade en 
sån funktion. Men jag fick mycket stöd och 
det är fortfarande så roligt. Mitt liv finns 
inte utan körsång!

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
Bildat: 1937

Antal medlemmar: 475 grupper 

med totalt 7871 deltagare (statistiken 

några år gammal). Samtliga försam-

lingar i Göteborgs stifts norra del är 

medlemmar.

Återkommande verksamhet: Årligen: 

barnkördag, gospelhelg, barnkörläger, 

kördag för vuxenkörer. Vart tredje år 

resa, vart tredje år koristkurs. Då och 

då större körprojekt.

Barn- och ungdomssektion: En 

barnsektion med tre personer (just nu 

bara två) som inte är styrelseledamö-

ter, men är med på styrelsemötena. 

Ungdomssektionen är vilande.

Informationskanaler:  
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Styrelse: Sex ordinarie ledamöter plus 

ordförande, två förbundsdirigenter och 

fyra suppleanter, vilka samtliga kallas 

till styrelsemötena. Av dessa är tre 

körsångare (ordförande också diakon), 

en musiker/textskapare och övriga kyr-

komusiker. Ordförande och ledamöter 

väljs på två år, övriga på ett. 

Medlemsavgift: 600 kr per försam-

ling.

Logotype: Nej

Intäkter: Årlig stiftskollekt (delas med 

Hallands och Sjuhäradsbygdens kyr-

kosångsförbund), medlemsavgifter. 

Ibland kollekt i samband med egna 

evenemang.
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I Hallands kyrkosångsförbund prö
vas diverse olika arrangemang och 
de få som har lång tradition får nya 
former.

– Vi försöker tänka ut vad vi inte 
har gjort förr, säger ordförande Eli
sabeth Almqvist Hansson.

Den senaste nyheten var en bussresa till 
Malmöoperan i maj. Trollflöjten var huvud-
numret, men det ingick också en guidning 
på operan och buffé innan föreställningen. 

– Vi hade ingen aning om hur många 
som skulle anmäla sig, men vi tänkte att vi 
borde kunna fylla en buss. 

Deltagarna fick betala för operabesök 
och mat men förbundet stod för bussresan. 
Det visade sig bli ett klart dyrare och större 
projekt än väntat. Till slut rullade sex bus-
sar med totalt 260 passagerare från hela 
Halland ner till Malmö.

– Det var 
mycket uppskattat, 
säger Tore Sjöblom 
som var med på resan. 

Han sjunger i en kör i 
St Nikolai kyrka i Halmstad. Kören brukar 
åka på en mindre resa på våren, och tog 
tillfället att följa med till Malmö.

Var med vid bildandet
Tore Sjöblom är en av Elisabeth Almqvist 
Hanssons företrädare på ordförandeposten. 
Han minns när förbundet bildades för 79 
år sedan, i hans föräldrahem.

– Min far som då var kyrkoherde i Var-
berg, tyckte att vi måste ha något gemen-
samt för kyrkosången i stiftet och samlade 
ihop några ämbetsbröder och musiker. 
Man skapade först Norra Hallands kyr-
kosångsförbund 1932, med siktet på att få 
med hela Halland. 

Hon minns sin allra första kyrkosångs-
högtid. Till vardags sjöng hon i en kör med 
nio damer. 

– Nu var vi 250 personer på samma 
ställe, jag trodde att jag hade kommit till 
himlen!

Sunne och Rom
Det är mycket som pågår i Göteborgs stifts 
norra kyrkosångsförbund. Förutom årliga 
kördagar och -läger för vuxna och barn 
arrangerar förbundet vart tredje år en 
koristkurs och vart tredje år en resa. 

Resorna har gått till Åland, Sunne, 
Lübeck, Vadstena med mera. Ofta är de 
över Kristi himmelfärdshelgen, men resan 
till Rom var åtta dagar lång. 

– Det var en fantastisk resa, ett minne 
för livet, säger Gun-Britt och tillägger:

– Vi sjöng för påven, han vinkade till 
oss. 

Eleonor är visserligen ny i styrelsen, 
men flera av resorna har hon varit med 
på som hjälpreda och andaktshållare. Det 
fanns en viss tvekan inför att välja henne 
som ordförande, och hon var själv osäker. 

– Men när de sa att skälet till att de ville 
ha en präst – som det alltid har varit tidi-
gare – var kontakterna med stiftet kände 
jag att det skulle gå bra. 

Vilket undertecknad intygar var rimligt, 
efter en kort rundvandring med Eleonor i 
Göteborgs stifts lokaler. Hon tycks känna 
de flesta. 

Italienskt med radarpar
Nästa år blir det en ny resa, i år har det 
varit koristkurs. En italiensk körhelg på 
Ljungskile folkhögskola.

– Allt vi sjöng var skrivet av italienare 
eller var på italienska eller handlade om 
Italien, berättar Gun-Britt. Temat gick igen 
i sång, mat, dryck och till och med i andak-
terna.

– Jag la in lite Franciskus och den Heliga 
Birgitta till exempel, och en kvinna som 
kunde italienska fick läsa några böner på 
italienska, säger Eleonor. 

Till många av förbundets evenemang 
återkommer människor år efter år, men 
den här gången var de allra flesta nya. 

Kursen leddes av förbundsdirigenten 
Tord Oskarsson och musikern och textför-
fattaren Therese Röök, som numera även 
är suppleant i styrelsen. De har blivit ett 
riktigt radarpar. Bland annat har de skri-
vit och gjort huvudrollerna i kyrkoperan 
Födelsen, som förbundet har framfört före 
jul två år i rad. Nu skriver de på en ny del i 
vad som ska bli en serie om fyra. Förmodli-

Nya former lockar 
många deltagare

hallands 
 kyrkosångs förbund
Bildat: 1934

Antal medlemmar: 229 körer med to-

talt 4291 sångare (31 december 2012). 

Samtliga församlingar i Halland är 

medlemmar.

Återkommande verksamhet: Barn-

körläger, någon typ av kördag för vux-

enkörer. 

Barn- och ungdomssektion: Det finns 

Ung kyrkomusik med en styrelseleda-

mot och en utanför styrelsen.

Informationskanaler:  
www.halland.sjungikyrkan.nu 

Styrelse: Nio ledamöter inklusive ord-

förande och två förbundsdirigenter. För 

närvarande är en ledamot präst, tre 

körsångare och ordförande samt fyra 

ytterligare ledamöter kyrkomusiker. 

Samtliga väljs på fyra år, hälften i taget. 

Tre suppleanter väljs för två år i taget. 

Medlemsavgift: 750 kr per församling 

eller kördistrikt.

Logotype: Ja

Intäkter: Årlig stiftskollekt (delas med 

Göteborgs stifts norra och Sjuhärads-

bygdens kyrkosångsförbund), med-

lemsavgifter.

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

gen kommer den och Födelsen att framfö-
ras i förbundets regi nästa år. 

Till större körfester, som kyrkoperor 
och stiftskördagen 5 oktober, arrangeras 
övningsdagar. Men ibland blir det en enk-
lare variant där koristerna inte behöver 
repetera i förväg.

Fler och fler
De två riktiga ”storsäljarna” bland evene-
mangen är gospelhelgerna och barnkör-
lägren på Åh stiftsgård. På gospelhelgen var 
de i vintras 166 personer och på barnkör-
lägret i somras 123.

– Det blir fler och fler, och vi vill inte 
säga nej.

När frågan kommer till hur många 
medlemmar förbundet har mörknar Gun-
Britt. På ett sätt är det lätt; alla 90-talet 
församlingar i det geografiska område som 
tillhör förbundet är medlemmar. Men när 
det kommer till antal körer och körsångare 
är det värre, det är, för att utrycka det milt, 
svårt att få in statistiken.

– Det är mitt sorgebarn, jag har försökt 
och försökt. Nu ska vi pröva att ta in den 
via hemsidan.  

Text och foto: Marita Sköldberg
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Misslyckat 
försök 
göra tre 
till ett
På 1970talet gjordes ett försök att 
samla de tre kyrkosångsförbunden 
i Göteborgs stift i ett. Men projektet 
lades ner på grund av bristande 
intresse. 

När Tore Sjöblom var ordförande i Hal-
lands kyrkosångsförbund såg han det som 
sin största uppgift att få till ett kyrkosångs-
förbund för hela stiftet. En flerårig process 
ledde till att en överstyrelse bildades för 
hela stiftet, och de tre förbund som fanns 
skulle bli sektioner. 

– Jag förlitade mig mycket på biskopen 
Bertil Gärtner, som då var förbundsordför-
ande i riksförbundet, men av olika anled-
ningar ville han inte driva detta.

På sina håll fanns ett visst motstånd, och 
på andra bristande intresse för det som kan 
liknas vid en paraplyorganisation, och efter 
några år lades det hela ner. 

– Jag sörjde mycket över det, säger Tore 
Sjöblom. Jag tycker fortfarande att det 
skulle ha varit bra med ett gemensamt för-
bund för hela stiftet. 

I dag finns inget regelrätt samarbete 
mellan de tre förbunden, men då och då 
görs gemensamma arrangemang, som nu 
stiftskördagen den 5 oktober i Göteborg. 

Marita Sköldberg

I november 1934 samlades så nio herrar 
i prästgården i Varberg och bildade Hal-
lands kyrkosångsförbund. Störst intresse 
kom från landsbygdsförsamlingar, i stä-
derna hade de fullt upp med sitt eget, berät-
tar Tore. Med tiden växte förbundet och 
i dag är samtliga församlingar i Svenska 
kyrkan i Halland medlemmar. 

Tores far Ernst Sjöblom innehade ordfö-
randeposten till sin död. Efterträdaren dog 
efter ett par år, och då 1963, blev Tore vald 
till ny ordförande.

Hallandsfest med workshops
Från början arrangerade förbundet enbart 
årliga kyrkosångsdagar med många kör-
sångare. Kördagar för vuxenkörsångare har 
fortsatt i alla år, men formerna har ändrats. 

– Nu gör vi Hallandsfester vartannat år 
med en inledningsgudstjänst, workshops 
och en konsert – det kan vara alla tillsam-
mans eller en deltagande kör som har kon-
sert, berättar Elisabeth.

Att deltagarna inte behöver repetera i 
förväg gör att fler kommer, är hennes och 
styrelsens erfarenhet. 

Barnkörläger har arrangerats sedan mit-
ten av 1960-talet, de senaste åren på Gull-
brannagården utanför Halmstad. I övrigt 
har en rad olika evenemang förkommit 
under senare år. Barn-, ungdoms-, mans- 
och kvinnokördagar, kördagar för ovana 
körsångare och dagar för kyrkomusiker. 
Extra övningsdagar ordnas inför riksfester 
och de ganska sällsynta stiftskördagarna.

Bortglömt original
– Jag måste berätta om Knut Peters också, 
säger Tore en bit in i intervjun. 

Knut Peters, kyrkoherde i Söndrum – 

där Elisabeth nu är kantor – var en av de 
nio i prästgården den där novemberdagen 
då förbundet bildades. Han var mycket 
musikintresserad, men kunde tyvärr inte 
sjunga. Han gjorde dock stora insatser för 
den gregorianska sången inom Svenska 
kyrkan, stod bakom en otroligt detaljrik 
matrikel över Göteborgs stift, där såväl 
trädgårdsytor som prästlöner noterades, 
och så gav han uppdrag till konstnären Erik 
Abrahamsson. Bland mycket annat illustre-
rade denne en vacker mässbok, gjorde en 
stor målning över Knut Peters och biskop 
Gustaf Aulén, stridande om koralboken – 
målningen hänger i församlingshemmet 
i Söndrum – och så gjorde han Hallands 
kyrkosångsförbunds logotype. 

Text och foto: Marita Sköldberg

 

Nuvarande och en före detta ordförande i 
hallands kyrkosångsförbund, elisabeth Alm-
qvist hansson och Tore Sjöblom.

i september inbjöd hallands kyrkosångsförbund till barnkördag med Karin Runow. 
Foto: elisabeth Almqvist hansson
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Sjuhäradsbygdens 
kyrkosångsförbund
Bildat: 1924, under namnet Sjuhärads-
bygdens körförbund
Antal medlemmar: 147 körer med to-
talt 1922 sångare (31 december 2012).
Återkommande verksamhet: Årlig 
kyrkosångshögtid – oftast i egen regi, 
ibland tillsammans med kyrkosångs-
förbunden i Skara eller Göteborgs stift. 
Koristkurs, barnkörläger och manskör-
dag varje år.

Barn- och ungdomssektion: Ja, med 
fem styrelseledamöter
Informationskanaler:  
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu 
Styrelse: 13 ledamöter, varav nio är 
kyrkomusiker, två är körsångare i ung-
domskörer och två i vuxenkörer. Ordfö-
rande är också förbundsdirigent, en av 
tre. Samtliga väljs på ett år. 
Medlemsavgift: 400 kr per vuxenkör, 
150 kr per barn- och ungdomskör.
Logotype: Ja

Intäkter: Årliga stiftskollekter (delas 
procentuellt efter antal medlemmar 
med delförbunden i Göteborgs och 
Skara stift), medlemsavgifter, kollekter 
vid egna evenemang.

CarlGustaf Ekström förde tillbaka 
ordförandeskapet till musikdirek
tören i Caroli kyrka. Det var där Sju
häradsbygdens kyrkosångsförbund 
fick sitt centrum, eftersom alla järn
vägar bar till Borås.

Det var musikdirektör Viktor Lundqvist i 
Borås Caroli kyrka som tog initiativet till 
ett körförbund i Sjuhäradsbygden. Vid valet 
av den första styrelsen noterades det att 
detta skulle göras ”med hänsyn till de till 
Borås fem löpande järnvägslinjerna”.

Viktor Lundqvist var både ordförande 
och förbundsdirigent i många år, och vid 
hans död gick uppdraget i arv till näste 
musikdirektör. Så fortsatte det, tills Curt 
Lindström 1987 hastigt avled i tjänsten, och 
uppdraget övertogs av någon helt annan, 
nämligen Lars Josefsson, kyrkomusiker 
i Hemsjö. Tio år förflöt och så blev C-G 
Ekström, då kyrkomusiker i Svenljunga, 
ordförande. Men ordningen återställdes, för 
C-G blev snart musikdirektör i Caroli. 

– Vi skojar ibland att Caroli kyrka är 
Sjuhäradsbygdens domkyrka, säger C-G, 
som precis som de flesta av sina företrädare 
är både ordförande och förbundsdirigent.

I två stift
Sjuhäradsbygden består av sju härader i 
södra Västergötland. Handel och textil-
industri har varit viktiga näringar sedan 
århundraden. Själva namnet Sjuhäradsbyg-
den myntades 1919, bara några år innan 
körförbundet bildades. En del av Sjuhä-
radsbygden ligger i Göteborgs stift och en 
annan i Skara stift. 

– Vi har kontakt med båda stiften, men 
känner oss inte helt hemma i något av dem, 
säger C-G, vars församling ligger i Skara 
stift. Vi försöker fördela gracerna, så att vi 

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet

förlägger våra evenemang 
i båda stiften.

Han ser det som en 
tillgång att ha två stifts 
traditioner att förhålla 
sig till, det blir en bland-
ning av landsbygdens 
mer folkliga musik och 
storstaden Göteborgs mer 
traditionella kyrkomusik.

Då och då samarbe-
tar Sjuhäradsbygdens 
kyrkosångsförbund med 
sina grannar Hallands, 
Göteborgs stifts norra och Skara kyrko-
sångsförbund.

– Det blir på initiativ från någon i sty-
relserna, men det är inget återkommande. 
Vi hade en manskördag tillsammans med 
Halland för fyra år sedan. Den blev väldigt 
lyckad och gjorde att vi har gjort en egen 
manskördag, för att stötta de manliga kör-
sångarna i blandade körer. 

Färre kommer
C-G ser en trend i att färre kommer på eve-
nemangen. 

– När jag började var det inga problem 
att få ihop 200 personer till en kyrko-
sångsfest, nu är det 100 i bästa fall. Är det 
inte intressant att träffas många tillsam-
mans längre? undrar C-G.

Allra svårast är det att få ungdomar att 
komma. 

– Vi har haft några ungdomskördagar, 
men det är dyra projekt för det kommer 
inte så många. 

Ekonomin är ett bekymmer. Sedan 
landstinget för några år sedan principiellt 
slutade att ge bidrag till kyrkosångsförbun-
dets projekt har man bara kollekter och 
medlemsavgifter som intäkt. Som en följd 
har koristkurserna blivit dyrare. 

Förbundet har sedan flera år arbetat 
med att bygga ett nätverk av kontaktperso-
ner i körerna. 

– Vi har bett att alla körer ska ha kon-
taktpersoner utöver körledaren, så att vi 
har fler kanaler till körsångarna. 

Ett annat nytänkande resulterade i fjol 

i att förbundet för första gången hade en 
kyrkosångshögtid för alla åldrar, från barn-
körer till vuxenkörer. Den var förlagd till 
centrum: Caroli kyrka i Borås.

Text och foto: Marita Sköldberg

Sjuhäradsbygden 
 fördelar gracerna  
på två stift

c-G ekström är en man med många roller. Förutom att han är 
musikdirektör i Borås och såväl ordförande som förbundsdi-
rigent i Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund sjunger han i 
 Göteborgsoperans kör. i Billy Budd som just spelats fick han 
agera både kapten och präst.
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Psalmrebus  rebusmakare Jan Rudérus

 Lösning till förra numrets psalmrebus

Denna gång blir det en hel del räknande för att komma fram till svaret.

Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen i notexempel 1? Betänk att det 
snart är Alla helgons dag. Det är psalmnumrets siffror vi är ute efter, inte 
versionsbeteckningen.

Ledtråd 2: Vilket år dog den som tonsatt melodin i notexempel 1?

Ledtråd 3: Lägg ihop siffrorna i tonsättarens dödsår (siffra 1 + siffra 2 + 
siffra 3 + siffra 4). Det tal som du då får adderar du med psalmnumret från 
ledtråd 1. Då får du ett nytt psalmnummer.

Ledtråd 4: Hur många gånger nämns namnet Jesus i den psalmen du fått 
fram i ledtråd 3 (alla verserna men rubriken ej inräknad)?

Ledtråd 5: Mer matematik: Ta siffran från ledtråd 4 och dubbla den. Dra 
den siffran från resultatet i ledtråd 3. Vilket psalmnummer har du då fått 
fram?

Psalmrebus nr 5 2013

Notexempel 1

&
b

œ œ

Hal

œ œ ˙

le lu

w

ja!- - -

Nu har du kommit fram till slutet av sifferexercisen och dagens fråga 
är: Vem har skrivit musiken till denna psalm? För- och efter-
namn, tack.

Skicka ditt svar på vykort till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 
Knivsta eller via e-post till kj@sjungikyrkan.nu senast den 11 novem-
ber. Vinnaren får en cd-skiva med julmusik.

Hotell • Restaurang • Konferens• Konst
0565 140 10 • www.lansman.com

Vi finns 4 km norr om Sunne. Väg E 45 Lat: N 59.51° 57.84' Long: E 13.8° 13.2'

I snart hundra år  har  gäster  välkomnats  hit  till  Läns-
mansgården för att njuta av god mat och avkopplande 
miljö.  I  vårt  kök  väljer  köksmästare  Thorsson  det  bästa 
från trakten och skapar med värmländsk tradition och ny-
tänkande. Uppskattat, prisbelönat och sinnligt gott!

En mötEsplats som har nyrenoverade konferensrum med 
modern teknik; och bra akustik som bidrar till att arbetet 
fungerar  smidigt.  Koppla  av  med  en  skön  promenad, 
bada  vedeldad bastu  eller  titta  in  i  det  lilla  biblioteket. 
Välkommen hem till oss på Herrgården!

upplEv vårt  värmländska  julbord,  lagat  efter  familjens 
gamla recept. Smakfullt! 

ErbjudandE  vårt fina herrgårdsjulbord och övernattning 
995:- i dubbelrum inkl. frukost (30/11–21/12)

KontaKta CamIlla på 0565 140 10, info@lansman.com

&
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Sö ken först Guds

œ
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œ œ ˙

ri ke- -

Notexempel 1

&
b

b
b C

œ œ

Da gar

œ œ œ œ

kom ma, da gar

œ œ

flyk ta- - - -

Notexempel 2

Lösning nr 4 2013

Svaret är Christina Lövestam som skrivit 
psalmens text och så här kommer du fram 
till det.

Notexempel 1: psalm 686 (Söken först Guds 
rike)

Notexempel 2: psalm 77, vers 3 (Dagar 
komma, dagar flykta)

Matematiken: 686 + 77 + 3 = 766

Svaret på bonusfrågan: Jesu bleibet meine 
Freude ur kantat nr 147, Herz und Mund und 
Tat und Leben

Vinnare denna gång blev Anne-Marie Gus-
tafsson i Hova som i brevlådan får en cd med 
Faurés Requiem och som bonus Hur skall jag 
icke glädjas – en passande cd i allhelgonatid.

Fina texter
på svenska

Vänd dig till Eva i Hjo
tel 0503-180 11

evalovisahedlund@hotmail

Översättningar
från tyska (främst Bach!) och latin
för körsångare och programblad
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I körsvängen

Medaljer till trogn 
korister
Lördagkvällen veckan innan Midsommar är det 
tradition att Boda Spelmanslag och Kyrkokö-
ren Bellatrix tillsammans spelar och sjunger 
in sommaren. Under denna konsert delades 
även ut guldmedaljen Musica Sacra till tre av 
körens medlemmar. Gunnar Kvist, som sjungit 
i kören i 50 år, Britta Käck i 47 år och Kristina 
Arvesdotter Eriksson i 37 år. Körens ordförande 
Lillemor Ström, redogjorde för besökarna i den 
fullsatta kyrkan om deras trogna sånginsatser i 
kören till fromma för Boda församling innan de 
högtidligen fick ta emot förtjänsttecknen.

Den allra första kulturnatten ägde rum i Lund 
1985. Den blev snabbt en succé och sedan har 
många städer följt efter. Kulturutövare av skilda 
slag – musik, film, teater, litteratur, dans, konst 
med mera – visar upp sig denna kväll, som på 
sina håll har blivit en hel dag. De flesta program-
punkter är gratis. 

Oftast samordnar kommunen kulturnatten, 

men det är många arrangörer som deltar i sina 
egna lokaler. Svenska kyrkan är ofta en av alla 
dessa arrangörer. Det vanliga är att kulturnatten 
äger rum samma lördag år från år, i de flesta fall 
på hösten.

Den som vill gå på en kulturnatt i år har fort-
farande chansen. Lördag 26 oktober äger kultur-
natten rum i Motala och 22 november i Örebro. 

Konsert varje timme i Luleå
Kulturnatten i Luleå 7 september lockade många utövare och åhörare 
till flera scener runt om i staden. I Domkyrkan var det konserter 
varje timme från kl 15 till 23. Bland annat sjöng Domkyrkans egna 
körer: Ungdomskören och Nova. samt Domkyrkans damkör, Björks-
katakyrkans kör Betula och Örnäskyrkans kör Ceciliakören. Kvällen 
avslutades med en välbesökt nattvardsmässa till musik av U2. 

Musikal 
med dop i 
 Norrköping
I S:t Olai kyrka i Norrköping 
anordnades bland annat drop-
in-dop under kulturnatten. 16 
personer lät döpa sig, varav två 
mitt under en musikal. Det var 
barnkören som framförde Karin 
Runows dopmusikal Festen. 

I musikalen döptes Viggo  
9 månader, inplanerat i förväg, 
men också Agnes 10 år som 
dök upp i kyrkan en halvtimme 
innan det började och bad att få 
bli döpt.

S:t Olofs församling ordnade 
också två körkonserter under 
Kulturnatten, en i S:t Olai med 
studentkören Novakören och en 
med Joykören i Matteus kyrka.

Kulturnätterna allt fler och längre
Fler kulturnätter under året:
Januari: Växjö
April: Sala, Stockholm
Maj: Borås, Landskrona, Umeå, 
Ånge

September: Sandviken,   Uppsala, 
Lund

Oktober: Karlstad, Visby, 
 Göteborg, Staffanstorp 

Domkyrkans damkör, Björkskatakyrkans kör Betula och örnäskyrkans 
kör ceciliakören sjunger i Luleå domkyrka under kulturnatten. 
Foto: Lena Stenlund

Från vänster Kristina Arvesdotter eriksson, 
Gunnar Kvist och Britta Käck. 
Foto: Walters Susanne edénius

Barnkören, här med ester Svens-
son som solist, gjorde dopmusi-
kalen Festen i S:t olai kyrka. 
Foto: Matilda Wik

Prenumerera  
på Körjournalen!
150 kr för 6 nummer

För mer info 
www.sjungikyrkan.nu
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I körsvängen

Elddans till kören i Höganäs
Himmelsfärdskyrkan har länge varit en viktig del under Kulturnatten 
i Höganäs. Med konserter, våfflor och ett andrum lockar försam-
lingen varje år en storpublik.

Damkören VOX Reginae med solister och musiker gav i år en 
konsert med musik och texter skrivna av körledaren Ethel R Sjöberg. 
En varierande konsert med såväl gospel som solosånger och visor. 
Dessutom fanns elddans med i programmet. 

Kören har gjort en cd, ”Livets gåva”, där vissa av sångerna som var 
med på konserten finns inspelade. Resten är helt nyskrivet. 

Levande röster och orgelbrus 
blandade sig med doften av 
hundratals stearinljus när Väs-
terås domkyrka höll kvällsöppet 
under Västerås kulturnatt. När-
mare 5000 besökare fick möjlig-
het att lyssna till ljuv musik i 
septembermörkret.

Fyra av Västerås domkyrkas 
körer uppträdde under kvällen. 
Barnkören Cantores Mariae och 

Västerås domkyrkas ungdoms-
kör bjöd på sånger av bland 
annat W.A. Mozart och Bob 
Chilcott. Västerås domkyrkas 
motettkör framförde körmusik 
av Petr Eben och Hear my prayer 
av Felix Mendelsohn. 

Kvällen avslutades med en 
fullsatt domkyrka och Maria-
kören som sjöng delar ur det 
program som de tävlat med vid 

Johan hammarström i dirigenttagen i Västerås domkyrka. 
Foto: Ann Löfqvist

otthilia Sjöberg Aas stod för eld-
dansen och var även solist under 
konserten i himmelsfärdskyrkan. 
Foto: caroline Nilsson

Anton Bruckner-tävlingen i Linz. 
Mellan kvällens körkonserter spe-
lades även två orgelkonserter. 

Västerås domkyrka satsade 
också på ett särskilt program för 
barn som innehöll både upp-
täcktsfärd bland domkyrkans 
sevärdheter och visning av den 
stora Åkerman & Lundorgeln. 

Körernas natt i Västerås

Sedan ett par år tillbaka är 
stiftsadjunkten i Västerås Cecilia 
Redner en av Sveriges Radios 
predikanter vid söndagsguds-
tjänster. Tillsammans med Kekke 
Paulsson, musiker på Stiftsgår-
den i Rättvik, har Cecilia valt 
att på olika sätt låta ungdomar 
forma radiogudstjänsterna. 

Inför årets två gudstjänster 
involverades projektet ”Ung 
sång”, som är ett samarbete mel-
lan stiftet, Stiftsgården och Väs-
terås stifts kyrkosångsförbund, 
och på så sätt fick man Falu 
ungdomskör som gudstjänstkör. 
Men inte bara kör. Vid en för-
beredelsehelg 13–15 september 
byggde man hela gudstjänsten 
tillsammans; kör, musiker och 
präst. 

– Vi träffades och ungdo-
marna fick skriva böner och 
texter, berättar körledaren Anna 
Kjellin. Tillsammans arbetade vi 
med hela gudstjänsten, pratade 
om temat, valde psalmer och 
sånger. Alltför ofta blir kören 
bara några som sjunger sina 
sånger. Nu fick alla bli en del av 

helheten. Ett nytt sätt att jobba 
som körmedlemmarna verkligen 
uppskattade. 

Den ena gudstjänsten direkt-
sändes från Stiftsgårdens kapell 
den 6 oktober. Den andra spela-
des in under helgen och kommer 
att sändas söndagen efter jul, den 
29 december i Sveriges radio P1 
kl 11.03.

Pelle Söderbäck 
pressekreterare i Västerås stift

Ungdomskör gjorde radiogudstjänster i Rättvik

Det blev många sladdar och mikro-
foner när SR:s inspelningsbuss stan-
nade på Stiftsgården i Rättvik.
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Allt har varit roligt och det är 
mycket tacksamt att predika för 
kyrkokörsångare. Så sammanfattar 
Erik Aurelius sina år som förbunds
ordförande för Sveriges Kyrkosångs
förbund. Vid stämman i november 
avgår han. 

– Det är alltid en god stämning när man 
träffar sångare, det var min uppfattning 
innan och den har stärkts, säger Erik Aure-
lius, som efter åtta år som förbundsordför-
ande nu avslutar sitt uppdrag. 

Förra året gick han i pension och blev 
biskop emeritus. Sedan dess har han mer 
tid för att läsa tidningen och massor av 
böcker – allt från isländska deckare till 
Svenska kyrkan omkring sekelskiftet skriven 
1930, åka tandemcykel med frun och titta 
på änder i stadsparken. Han har också 
börjat sjunga i en manskör i Lund, där han 
numera är bosatt. 

– Det kanske du inte ska skriva, det är ju 
ingen kyrkokör, säger Erik lite generat, men 
förklarar sig:

– Jag har alltid haft problem med blandad 
kör, för basstämman där är alltid högre än 
andrabasen i en manskör. Jag har svårt uppåt.

Manskören heter Lunds allmänna sång-
förening.

– Det är den icke-akademiska mans-
kören i Lund, men numera består den till 
hälften av pensionerade professorer, säger 
Erik och skrattar.

Med på noterna
Hans bullrande skratt och djupa stämma 
har satt sin prägel på de senaste årens 
förbundsstämmor och funktionärskonfe-
renser. Det har varit en tacksam uppgift, 
säger han. 

– Det är väldigt roligt och tacksamt att 
predika och hålla små föredrag för kyrko-
körer, för de är så med på noterna. Man 
behöver inte förklara poängen för körsång-
are, de börjar skratta med en gång. 

Han tycker att det har varit roligt hela 
tiden, på alla evenemang han varit med på 
och med alla människor han träffat. Några 
riktigt stora insatser tycker han inte att han 
har gjort. 

– Men jag jobbade i våras med rikskol-
lektansökan, och det var väldigt roligt att 
det gick vägen, att vi fick behålla kollek-
terna. 

Den tydliga förändring i förbundet som 
han har sett under sina åtta år handlar om 
satsningen på barn- och ungdomsarbetet. 

– I och med att jag kom med blev det 
en väldig fart på förbundet, säger han och 
tillägger:

– Men skriver du det måste du lägga till 
med stora bokstäver HÄNDELSEVIS. 

För den första ungdomskörfestivalen 
hade arrangerats på våren innan biskop Erik 
började och han har inte varit inblandad i 
starten av vare sig Nationella Ungdomskö-
ren eller Riksfest för unga röster. Det opera-
tiva arbetet har inte ingått i hans roll. 

Vattenläxa
Huvuduppgiften har varit att leda för-
bundsstämman vartannat år. 14–15 novem-
ber i år blir det hans sista. Han minns 
tydligt den första, 2007. Han hade en envis 
skrovlighet i halsen efter en kraftig förkyl-
ning, och åt Läkerol för att klara förhand-
lingsledandet. 

– Då tittade Birgitta Rosenquist Brorson 
(nationell körpedagog, reds anmärkning) 
allvarligt på mig och sa ”äta Läkerol är det 
värsta du kan göra”. 

Hon förklarade att Läkerol och kaffe 
torkar ut slemhinnorna och i stället skulle 
han dricka vatten. 

– Sen tittade hon lite mildare på mig 
och sa att tyvärr gäller detsamma även 
alkohol. 

Tillsammans med fyra flaskor mineral-
vatten tillät han sig dricka lite vin på kväl-
len, men Läkerol blev det totalstopp för. 

– Man lär sig vårda rösten och halsen i 
Kyrkosångsförbundet, även som förbunds-
ordförande. 

Vad vill du skicka med till din efterträ-
dare?

– Bara gratulationer till ett jätteroligt 
uppdrag. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Fotnot: Erik Aurelius medverkar också på Vinter-
mötet i Sigtuna 7–9 januari.

Erik Aurelius leder sin sista förbundsstämma

Manskör och änder  
i biskopens nya liv

”Man behöver inte förklara 
poängen för körsångare, de 
börjar skratta med en gång”
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Hon kommer att sakna kreativite
ten, men inte strategitänkandet. 
Lena Fagéus överlämnar nu ordfö
randeklubban efter åtta års engage
mang på riksnivå inom Kyrkosångs
förbundet. 

I vintras blev Lena Fagéus kyrkoherde i 
Frustuna församling, Gnesta, efter många 
år som privatpraktiserande terapeut, hand-
ledare och lärare. Nu behöver hon koncen-
trera sig på församlingen.

– Kyrkosångsförbundet har varit mitt 
lekutrymme där jag tydligt har fått vara 
präst och engagera mig i kyrkan. Men nu är 
jag upptagen med de frågorna hela tiden, 
säger hon som en förklaring till att hon nu 
slutar som ordförande i SKsf:s styrelse. 

Arbete med byråkrati och strategier 
kring såväl kultur- som kyrkopolitik har 
tröttat henne, medger hon också. 

– Förbundet behöver någon mer kunnig 
och engagerad i de övergripande frågorna. 

Det hon har brunnit för, och älskat, är 
det kreativa flödet kring kyrkomusiken. 

– Alla kreativa idéer som har sprutat 
omkring medarbetare och styrelseledamö-
ter, det är så sanslöst roligt och det kommer 
jag att sakna ihjäl mig efter. 

Började med barn
Det började för snart tio år sedan, då Lenas 
kollega på Ersta diakoni, Birgitta Rosen-
quist Brorson, frågade om Lena kunde 
hjälpa till med textskrivande. Kyrkosångs-
förbundets styrelse ville lyfta fram barnen 
som fullvärdiga deltagare i gudstjänsten, 
inte gulliga inslag, och drog igång projektet 
Låt barnen predika. Detta utmynnade i ett 
sångspel som kan fungera i stället för predi-
kan under ett antal söndagar i kyrkoåret.

Sedan kom Lena med i barn- och ung-
domssektionen, och blev därefter invald 
i styrelsen. 2009 valdes hon så till ordfö-
rande. På frågan om vad hon är mest nöjd 
med tvekar hon inte en sekund:

– Att jag har fört igenom Riksfest för 
unga röster. Jag var med och kläckte idén 
och har varit med hela tiden tills det har 
blivit den levande verksamhet det är i dag, 
och som ser ut att fortsätta. 

Hon är också nöjd med de tätare 
kontakterna med delförbunden. Ordfö-
randemöten en gång om året har nu blivit 
tradition.

Hon tror att samarbetet kan öka ytter-
ligare, och att riksförbundet kan stödja 

Kyrkosångsfrågorna upptar 
hennes nya vardag

delförbunden ännu mer när det behövs, 
när de exempelvis har svårt att rekrytera 
funktionärer. 

Drunknade i formuleringar
Ett annat samarbete har hon varit med om 
att lägga ner; samrådsorganet Körsam. Hon 
satt i styrelsen vid nedläggningen.

– Under perioden i styrelsen där höll jag 
på att drunkna i formuleringar kring poli-
tiska strategier. Då insåg jag att mitt enga-
gemang är i kyrkan, inte i Kör-Sverige. 

Men samtidigt som Körsam lagts ner 
har ett annat körsamarbete tagit fart; Sve-
riges Kyrkosångsförbund är numera en av 
flera arrangörer av de årliga fortbildnings-
kurserna för körledare i Malmö. 

– Vi tänker utbildning ihop, och det går 
säkert att utveckla mer. 

Även kyrkliga utbildningar för körledare 
tror hon kan utvecklas, vilket hon gärna 
skickar med till den nya styrelsen. 

De utbildningar och andra arrangemang 
som SKsf redan har kommer hon sannolikt 
att nyttja även i sin roll som kyrkoherde.

– Jag kanske drar med mitt arbetslag till 
Vintermötet, eller skickar körerna till festi-
valer, och följer med själv. Nu kan jag vara 
bara deltagare. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Lena Fagéus nöjd med sin insats för barnen 

”Kyrkosångsförbundet har 
varit mitt lekutrymme”
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

uppsala stifts  
kyrkosångsförbund
15–17 nov Körhelg för tjejer på Stiftsgården 
i Undersvik
11–12 jan Koristkurs på Stiftsgården  
i Undersvik
Anmälan och info: Mia Oldeberg-Huusko, 
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts  
kyrkosångsförbund
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linko-
pingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang:  
Stiftsmusiker Karin Wall-Källming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell

Skara stifts  
kyrkosångsförbund
9 nov – barnkördag på temat ”Regnbågens 
väg” i Herrljunga
15–16 mars – barn- och ungdomskörhelg 
Båda i samarbete med Svenska Kyrkans 
Unga i Skara stift
Info: Gunilla Jacobsson  
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

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

Strängnäs stifts  
kyrkosångsförbund
Info: Mathias Thornander,  
mathias.thornander@svenskakyrkan.se

Västerås stifts  
kyrkosångsförbund
Info: Anna Kjellin:  
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Viveka 
Sjödell viveca.sjodell@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts  
kyrkosångsförbund
9 nov Ungdomskördag med Afrikatema
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
17 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka,  
Händels Messias
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

hallands  
kyrkosångsförbund
1–2 mars Barnkörläger på Gullbrannagår-
den, med Jessica och Anders Nylander
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu 
 

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

Karlstads stifts  
kyrkosångsförbund
Info: Margareta Vintfjärd,  
margareta.vintfjard@sensus.se

Kyrkosångsförbundet  
i härnösands stift
9 och 10 nov Körprojekt Psaltaren 121/
Jonas Nyström, A Little Jazz Mass/Bob 
Chilcott. Konsert Njurunda kyrka 9/11,  
Torps kyrka 10/11.  
Info: Ann-Kristin Färnström,  
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu, i menyn 
Delförbund

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

Luleå stifts norra  
kyrkosångsförbund
27 okt Inspirationsdag och förbunds-
stämma, Musikhögskolan Piteå
Info: ordf. Gunnar Östlund,  
gunnar.ostlund@gmail.com
Hemsida:  
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
Info: Agneta Berg, 0707-92 24 96,  
agneta@berg.cc, eller 
info@korpagotland.se
Hemsida: www.korpagotland.se

Stockholms stifts  
kyrkosångsförbund
Info: Elisabet Brander,  
elisabet.brander@svenskakyrkan.se
Hemsida:  
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans  
Gosskörförening
22–25 maj 2014 Gosskörfestival i Rättvik
Info: Lars Beckman,  
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri  
Sällskapet för svenskt  
gudstjänstliv
9–10 maj Gregorianskt dygn i Vadstena 
Klosterkyrka 
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 185 21, 
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

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

Kristna Dansgemen-
skapen i Sverige
Info: Karin Bodin,  
bodin.kam@gmail.com 
Hemsida: www.kdgs.org
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, info@sjungikyrkan.nu

Ekonomi
Monica Petterson Forsberg 
072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88, brb@sjungikyrkan.nu

Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070-542 85 36,  
erik@bibeln.se

Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070-605 67 47,  
lena@fageus.se

Bankgironummer
880-0617

Organisationsnummer
873201-0569

ungdomskörfestivalen 
fyller 10
År 2014 är det tioårsjubileum för Kyrko-
sångsförbundets nationella ungdomskör-
festival. På repertoaren står favoriter i repris 
från det gångna decenniet, däribland Bux-
tehudes Magnificat, Händels Hallelujakör, 
Bäcks Som hjorten törstar och G Erikssons 
Nu är kommen den lyckliga tid. Festivalen 
äger rum i Malmö 2–4 maj. 

Riksfester 2015
Under Kristi himmelsfärdshelgen 2015,  
15–17 maj, bjuder Kyrkosångsförbundet åter 
in till riksfester. Det blir två fester, i Borås och 
Örnsköldsvik. Tre kortare musikstycken av 
olika tonsättare är beställda till evenemanget. 
Dessa kommer att kompletteras med en va-
rierad repertoar av gammalt och nytt.

Kyrkosångsförbundet 
på Facebook
Sveriges Kyrkosångsförbund har 
en egen sida på Facebook. Sidan nås på 
adressen www.facebook.
com/ 
SverigesKyrkosangsforbund.
Gå gärna in och gilla vår sida. 

Uppsala domkyrka  
fredag 15 nov 18.30

Medaljer hos kamreren
Förbundets kamrer, Monica Pettersson Fors-
berg, sköter försäljningen av förtjänsttecken. 
Hon nås på ekonomi@sjungikyrkan.nu och 
072-727 12 12. Observera att beställningar 
av förtjänsttecken ska gå via delförbundets 
kassör. Mer information och 
lista över kassörerna finns på 
www.sjungikyrkan.nu under 
Ut märkelser.

Vintermöte i Sigtuna
7-9 januari 2014

För kyrkomusiker, präster, körsångare och andra som vill ägna ett par dagar 
åt samtal och upplevelser kring kyrkans musik och liturgi och gudstjänstarbete

Medverkande
Erik Aurelius, Marcus Birro, Maria Küchen 
Christin Mellner, Anki Lindström Larsson 
Maria Löfberg, Kerstin Wimmer 
Per Gunnar Petersson 

Föredrag     Seminarier             Gudstjänster             Sång              Konsert     Samtal

Avgift kost och logi: 3025 kr

Kursavgift: 1400 kr (rabatt för arbetslag)

Läs mer på www.sjungikyrkan.nu

Sista anmälningsdag 21 november

Öppen körkonsert 
under förbundsstämman

Uppsala domkyrkas gosskör och Uppsala domkyrkas flickkör, 
totalt 150 korister. Andrew Canning, orgel. Mest skandinavisk musik, bland annat 
ett nyskrivet stycke av Jan Sandström. Kollekt tas upp under konserten.

Fri entré 

Få besök av 
 kör pedagogen
Birgitta Rosenquist Brorson är nationell kör-
pedagog på Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Hon reser gärna ut till församlingar och håller 
i kördagar. Församlingen betalar resa och 
uppehälle samt 2000:- per dag om kören är 
medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. För 
icke medlemmar är priset 3000:- per dag. 
Birgitta nås på brb@sjungikyrkan.nu och 
070-651 41 88.

Körsmycken
Beställ i körshopen på
www.sjungikyrkan.nu

Berlock 
100 kr

Gklavpin 100 kr

Manschett
knappar 300 kr

Örhängen 
250 kr
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POSTTIDNING B

Ett av de första intryck klostret 
gjorde på oss var munkarnas sätt att 
röra sig i koret under gudstjänsten. 
De utstrålade en sådan värdighet 
och ödmjukhet att man inte kunde 
förbli oberörd. Ett sådant förhåll
ningssätt gentemot kyrkorummet 
saknas ofta i Sverige. 

Klostrets bön och liv
Livet i klostret är uppbyggt kring benedik-
tinerorderns två grundpelare ora et labora 
(bön och arbete). Varje dag rymmer sju 
tideböner och en mässa. Dagen inleds med 
matutin 05.30 och avslutas med comple-
torium 20.30. Däremellan fortgår dagen 
med arbete, samtal, gemensamma måltider 
under tystnad och gudstjänsterna laudes, 
ters (inkorporerad i mässan), sext, non och 
vesper. På en vecka har munkarna bett hela 
Psaltaren.

Psaltarpsalmerna reciteras på psalm-
ton. Under gudstjänsterna förekommer 
även gregorianska hymner, sjungen bön 
och sjungen läsning ur Nya Testamentet. 
Utöver läsningen ur Nya Testamentet och 
predikan, som sker på franska, är hela 
gudstjänsten på latin. Recitationen och 
sången vittnar om en fysiskt öppen kropp 
från tårna ända upp till himmelriket. Detta 
är en erfarenhet väl värd att ta med hem till 
Sverige, där många ser psalmsången som 
en prestation snarare än frimodig bön. 

En tidlöshet genomsyrar munkarnas  
hela böneliv. Genom sin ”skynda långsamt”-
mentalitet erbjuder man människor vila och 
trygghet i en föränderlig samtid. 

Hållbar kyrkomusik?
I tider av handboksförslag och strävan efter 

nya musikaliska uttryck i Sverige funderar 
vi kring denna tidlöshet. Det höjs oroade 
röster som hävdar att vår nyskrivna mäss-
musik har ett alltför kort bäst före-datum. 
Vi unga kyrkomusiker och teologer har 
insett vikten av att fundera kring musikens 
roll i kyrkans liv. Skall den endast fungera 
som tolkare av samtidens frågor eller skall 
den också vara en del av ett större sam-
manhang?

Även om vi gläds över den kreativa 
andan som råder i Svenska kyrkan och 
kyrkomusikens ständiga utvecklande, oroas 

Klosterstipendiater berördes av 
värdighet och tidlöshet 

S:t Augustinus lär ha sagt att den som sjunger 
ber dubbelt. under vår resa till Abbye de Saint-
Pierre (Solemnes, Frankrike) med Sveriges Kyrko-
sångsförbund har vi fått uppleva vad det är att 
samlas i sjungen bön i tidegärdens form. 

Vi har fått en glimt av den världsvida kyrkans rika 
skatter. Tack vare stipendier fick vi, tre kyrkomu-
siker- och två telogistudenter från Göteborgs res-
pektive Lunds universitet, möjligheten att göra 
resan.

vi över den nya kyrkohandboken, som vi 
tycker har tillkommit under en alltför kort 
tidsperiod.

Det viktigaste vi bär med oss hem är en 
stärkt erfarenhet av att vi alla, protestanter 
liksom katoliker och ortodoxa, står tillsam-
mans med den världsvida kyrkan och ”hela 
den himmelska härskaran” varje gång vi 
firar gudstjänst. 

 

Text: Jakob Patriksson, Pontus Håkansson, Erik 

Claeson, Samuel Lundback och Gustaf Malmsten 

Foto: Erik Tinnis

Från vänster Jakob Patriksson, Samuel Lundback, fader 
Bruno och Gustaf Malmsten


