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Ledaren

Redaktörens rader

När ni nås av detta nummer av Körjour-
nalen är 2011 redan i full gång. Veckorna 
ramlar över en lite fortare för vart år och 
inte så ofta stannar man upp för att reflek-
tera. Men precis i början av året tycker jag 
att tiden hejdar sig något, de första dagarna 
känns lite längre och det är som om man 
får en smula extra tanketid. Och jag fick 
god hjälp i år. 

På hemväg på nyårsdagen efter nattens 
glada firande, tog jag det lugnt på de snö-
iga landsvägarna. Dels för att det var halt, 
glashalt närmare bestämt efter ett plötsligt 
väderomslag, men också för att jag and-
löst lyssnade på Patricia Tudor-Sandahls 
Vinter-program i P1. Ett program fullt av 
klokskap!

Bland annat citerade hon någon som 
sagt att det finns fyra ord som står i vägen 
för oss att mogna som människor: jag, mig 
och mig själv. Det fick mig att tänka på 
uttryck som vårt språk har utökats med: 
”känns bra för mig” ”unna mig”, ”ta hand 
om mig själv”, ”min egentid” etc. Jag tror 
inte att de här formuleringarna användes 
för 20 år sedan och vad säger de egentligen 
om vår tid?

 
Var har vi fokus i dag? Är vi för upptagna 
av oss själva? Och vad får det i så fall för 
konsekvenser? Mina nyårsvänner och jag 
berörde de här frågorna strax innan cham-
pagnen. Vi var överens om att vi förvånas 

och till och med förskräcks över, hur män-
niskor ibland väljer och prioriterar. 

Tudor-Sandahl igen: ”Livet uppstår ur 
möten, vi är varandras möjligheter, vi lär 
oss vilka vi är, i relation till andra”. Visst är 
det vackert! Och visar dessutom att mötet 
med andra människor och andra männis-
kors behov är något alldeles nödvändigt. 
Har vi glömt denna sanning? Hindrar 
finanskriser och ett allt mer hektiskt yrkes-
liv oss från att söka gemenskap? Eller är 
det tiden vi ser på ett nytt sätt, att den är så 
dyrbar så vi knappt vågar använda den till 
något annat än oss själva.

 
Kören då! Varför tala om detta i Körjour-
nalen? Jo, för kören är en motkraft, förstås, 
precis tvärtom! Som vi också ventilerade 
och samstämmigt fröjdades över på nyårs-
natten: I kören ser vi varandra, hör varan-
dra, behöver varandra och lär av varandra. 
Är det någonstans vi verkligen är tydligt 
beroende av varandra, så är det där. Om det 
fungerar som det är tänkt hjälper vi var-
andra att blomstra, medan tiden står stilla. 
Eller går utan att det gör något.

Vi tänker inte på det här så ofta, men 
det borde vi nog göra. Det blir ju uppen-
bart på söndagsmorgonen, när några fat-
tas i stämmorna. Men kanske ska vi se på 
varandra lite mer under repetitionerna och 
glädjas över vad vi ger varandra.

På samma gång får vi lov att skapa 
musik, som så starkt kan beröra både oss 
själva och andra. Vilken möjlighet! Vilken 
rikedom!

Alltså: Livet är rikt och vi är Guds gåvor 
till varandra. Minns det och glöm inte 
att tala om för dem som inte vet: Vill du 
uppleva möten med människor – gå med 
i kören!

Gott nytt kör-år, önskas ni alla av 

Kören – inte bara för mig 
”Om det fungerar som det är 
tänkt hjälper vi varandra att 
blomstra, medan tiden står 
stilla”

Marie Englund 
Hyllstam

Kyrkomusiker  
i Hyssna och  

styrelseledamot  
i SKsf

Jag har varit på mitt första Vintermöte 
med Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Under några härliga januaridagar sam-

lades vi, ett 50-tal personer, i Sigtuna för att 
sjunga, samtala och lyssna till intressanta 
personers kunskap. Med mera. 

Den mäktigaste upplevelsen var konser-
ten i kapellet. Efter att Tomas Boström till-
sammans med gitarristen Johan Lindström 
framfört några underbara sånger sjöng 
Vintermöteskören några stycken (jag var 
med och repeterade en del, men när det blev 

skarpt läge valde jag den bekväma bevak-
ningsrollen – den är praktisk att gömma sig 
bakom när de flesta andra är proffs). 

Allt var fantastiskt, men när sopranerna 
kom in som sista stämma i Fredrik Sixtens 
tonsättning av Olof Hartmans text Du som 
gick före oss, då höll hjärtat på att brista av 
känslostormar. ”Du som går före oss ut i en 
trasig värld, sänd oss med fred och bröd, 
Herre, i världen.” 

Den roligaste upplevelsen handlade om 
ett korrekturfel, som ovan nämnde Tomas 
Boström gjort sig skyldig till. 

Med tanke på Tomas Boströms alla 
talanger kändes det lite skönt att se att inte 
heller han är ofelbar, men eftersom kor-
rekturfelet utlöste ett riktigt skrattkalas, var 

detta fel i själva verket ännu bättre än alla 
hans förtjänster. Om vi som var där inte 
kommer ihåg något annat från Vintermötet 
2011 så lär vi i komma ihåg det saknade g-et. 

Det saknade g-et ledde till ett så grovt 
korrekturfel att det inte är tryckbart i en 
respektabel tidning. Men jag kan säga så 
mycket som att g-et saknades i namnet till 
ett moment i mässan. Och det var inte i 
Gloria.

Marita Sköldberg
Redaktör

”Eftersom korrekturfelet utlöste ett riktigt skrattkalas, var 
detta fel i själva verket ännu bättre än alla hans förtjänster”

Så här roligt hade Tomas 
Boström åt det saknade 
g-et.
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Designa ny utmärkelse
Sveriges Kyrkosångsförbund vill införa ett 15årsmärke för körsångare, till de 5 och 10årsmär
ken och de medaljer som finns. Nu söker vi designen för detta märke, och det gör vi bland Kör
journalens läsare. Läs mer om märkena och designefterlysningen på sidan 17.

Med över 100 000 körsångare i Svenska 
kyrkans körer finns det förstås tusentals olika 
vägar in i körerna. Anders Rosenknuts his
toria är förmodligen av det ovanligare slaget. 
Han berättade den i samband med intervjun 
om när han fick sin femårsnål (se artikel på 
sid 17).

2005 var Anders på sin pappas begrav
ning och sjöng, som han säger, för första 

gången ut ordentligt i psalmerna.
– Efteråt kom prästen Gunilla Skottsborg 

fram till mig och sa ”Du skulle sjunga i kör! 
Vilken röst du har!” Och så blev det. Jag tog 
kontakt med Marie Nordenmalm senare på 
hösten och blev medlem i Nora Kyrkokör.

Hur var din väg in i kören? Skriv till Kör
journalen och berätta, kanske förmedlas din 
historia vidare till läsarna. 

Halleluja 
mitt i 
 lunchen
Fjolårets julkort bland 
körsångare måste ha 
varit länken till den 
Hallelujasjungande 
kören på ett lunchställe 
mitt i ett shoppingcen
ter. Sången ljöd den 13 
november, och på två 
månader hade drygt 30 
miljoner människor sett 
filmen på Youtube. Har 
du inte sett den, eller 
vill se den igen, gå in 
på: www.youtube.com/
watch?v=SXh7JR9oKVE.

Kyrkosångsförbundets hem
sida har fått en ansiktslyftning 
och mer information. Gå in 
på www.sjungikyrkan.nu och 
kolla. Där finns information 
om kommande evenemang 
och en mängd annat som har 
med Sveriges Kyrkosångs
förbund att göra. Och tycker 
du att något saknas, hör av 
dig redaktören, som är den
samma som Körjournalens. 

Besök www.sjungikyrkan.nu

Begravning ledde till kören

Johan  
Nordlander,  
Skellefteå
Vilken kör sjunger 
du i?
– Det är en kör som heter Sankt Johannes 
vokalensemble. Det är en projektkör vid 
sidan av kyrkokören i Skellefteå landsför
samling. Den har funnits ganska länge och 
uppstår när behov finns, framför allt när 
vår körledare tycker det. Då skickar han 
ett mejl och kallar ihop oss. Det blir ändå 
flera gånger per termin.

Brukar ni medverka i gudstjänster?
– Vi sjunger vid vanliga gudstjänster 
 ibland, men inte regelbundet. Syftet med 
kören är att pröva lite djärvare saker. Det 
bygger på att körmedlemmarna klarar att 
repetera mycket själva. Vi träffas oftast en 
eller två gånger och sen sjunger vi upp. 
Det blir en utmaning att sätta det på en 
gång.

Hur många är ni i kören?
– Det varierar, men det brukar vara mel
lan 15 och 25. De flesta känner man igen, 
men det brukar vara något nytt ansikte 
varje gång. 

Vad är det roligaste ni har gjort i kören?
– Jag uppskattar mest de större sakerna 
som hänger ihop. Vi har till exempel 
sjungit Johannespassionen och Julora
toriet. Faurés Requiem var det senaste 
större vi gjorde, det var väldigt trevligt. 

Sjöng ni något kring jul och nyår?
– Kören sjöng på 1 advent, men då var jag 
förhindrad att vara med. Sen sjöng vi Ca
rols vid en musikgudstjänst, vi brukar alltid 
göra något helgen före jul. 

Vad är det bästa med att sjunga i kör?
– När det klingar bra, när man börjar 
lyssna på hur helheten låter, inte bara den 
egna stämman, och man hör att det låter 
bra. Harmoniken, stämmorna, att få ack
orden att klinga väl, det är det bästa. 

Marita Sköldberg
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I januari varje år inbjuder Sveriges Kyrkosångsförbund till 
Vintermöte med mycket sång, samtal och föredrag. Årets 
Vintermöte ägde rum på Sigtunastiftelsen med ett 50–tal 

deltagare, de flesta kyrkomusiker. Bland de medverkande 
talarna fanns trubaduren Tomas Boström och operasång-
erskan Karin Ingebäck.

Sång och samtal i Sigtuna

Vintermötet

Mycket sång blev det. Bland annat sjöngs det ur Fredrik Sixtens repertoar och Tomas Boströms och 
Johan Lindströms kommande mässa. 

Vintermöteskören sjöng bland annat Fredrik Sixtens tonsättningar av Olof Hartmans texter.

Text och foto: Marita Sköldberg



5Körjournalen 1/11

Trubaduren Tomas Boström och 
gitarristen Johan Lindström är i full 
färd med att skriva en ny mässa. 
Den ska framföras som en del i Sve-
riges Kyrkosångsförbunds riksfester 
2012. Deltagarna i Vintermötet fick 
provsjunga. 

– Du gillar inte att prata om Gud, va?
Frågan ställdes av gitarristen och pro-

ducenten Johan Lindström till trubaduren 
och metodistprästen Tomas Boström efter 
några dagars samarbete för några år sedan. 
Åtminstone enligt Tomas Boström. För-
modligen lägger han till och drar ifrån en 
del för att det ska bli extra underhållande. 
Men det finns ett underliggande allvar. 

– Det är inte helt lätt att vara proffsteo-
log. Jag börjar alltid med att säga att de jag 
jobbar med inte ska ändra sitt sätt att prata 
för att jag är med. 

Nu jobbar Johan Lindström och Tomas 
Boström med en mässa. En mässa som ska 
framföras under Sveriges Kyrkosångsför-

Vintermötet

Boström och Lindström 
skriver ny mässa

Frukt– och fikapauser blev det många under dagarna i Sigtuna.

Årets Vintermöte ägde rum på 
Sigtunastiftelsen 10–12 januari.

Sigtunastiftelsens lokaler inbjuder 
till många goda samtal.

bunds riksfester nästa år. 
Johan sa i somras att ”jag har en massa 

melodier och snuttar i mig”. Jag sa: ”Kan 
inte jag få göra texter till dem? Ska vi göra 
en mässa?” På den vägen är det, berättar 
Tomas Boström. 

Mässa i presens
Mässan går under namnet En mässa i 
presens. Den är tänkt att i första hand bli 
en bruksmässa som kan göras med små 
resurser.

– I grunden ska den vara så enkel att 
den kan framföras av vilken kör som helst. 

Men till riksfesterna ska en orkestrerad 
version göras. 

Mässan ska bli en i hög grad sjungen 
mässa, berättar Tomas Boström. 

– Vi kämpar med att också instiftelseor-
den ska vara sjungna.

Namnet Jesus lyser med sin frånvaro i 
mässan.

– Så här långt nämns inte Jesus vid 
namn. Jesus är duet, sällskapet, presens, 

Emanuel. Från fridshälsningen och framåt 
är det viet som dominerar. 

Sånger av Charles Wesley
Hittills har Lindström och Boström gjort 
fyra skivor tillsammans. Den första var 
fylld med sånger av den engelske pastorn 
och psalmförfattaren Charles Wesley. 

Charles Wesley föddes för drygt 300 år 
sedan. Han var starkt påverkad av herrn-
hutismen, som fick ett starkt fäste i London 
på 1700-talet. Herrnhutisterna var fromma, 
lågmälda, pietistiska, ömsinta och väldigt 
fysiska i sina gudsbilder, förklarar Tomas 
Boström. 

Johan Lindström och Tomas Boström.
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Fredrik Brosché är präst och sam-
ordnare för Själavårdscentrum i 
Göteborgs stift. Under Vintermötet 
i Sigtuna pratade han om höghas-
tighetssamhället och orsakerna till 
utbrändhet. 

– Gun Allroth intervjuade barn i en tv-
serie. Det var en linhårig pojke i åtta-nio-
årsåldern som fick frågan ”Hur tycker 
du att man ska vara nuförtiden?” Pojken 
svarade ”Man ska vara snabb, man ska vara 
snygg, man ska vara stark, man ska vara 
smart”. 

– Det var på kornet, säger Fredrik Bros-
ché med ett beklagande. 

– När jag var ung på 60-talet talade 
man om prestationssamhället, men nu är 
det ännu mer, man ska bli sedd också. Nu 
är det nästan så att man kan göra vad som 
helst för att bli sedd, även negativa saker. 

Det talas mycket om höghastighetssam-
hället. Fredrik Brosché menar att den höga 
hastigheten spridit sig. 

– Tyvärr har vi något som kallas hög-
hastighetskyrkan. Allt ska gå så fort nu, 
gudstjänsterna också. Nu ska det inte finnas 
några tystnader alls, säger han och jämför 

med indianen som åkte tåg och sedan satte 
sig på en bänk på stationen för att invänta 
själen. 

– Till och med Gud behövde vila, fram-
håller Fredrik Brosché.

Ingen panik för dålig sömn
Det finns flera orsaker till utbrändhet. 
Några är fysiologiska. En orimlig arbets-
börda med för lite tid till vila och avkopp-
ling, och brist på kontroll och möjlighet att 
styra själv. 

Sömnbrist är en mycket viktig orsak till 
utbrändhet. 

– Åtta timmars sömn verkar vara en 
sund siffra, säger Fredrik Brosché. Det är 
jättemånga som använder sömnmedel, det 
vanligaste är alkohol … 

– Men om ni börjar sova dåligt, bli inte 
paniska, det är inte farligt. När man blir äldre 
behöver man dessutom inte lika mycket 
sömn. Tänk inte ”nu måste jag somna för 
annars blir jag jättetrött i morgon...”

Många som hamnar i skidbacken har 
varit eldsjälar, förklarar Fredrik Brosché. 
Utbrändhet är engagemangets pris, man 
måste brinna för att bli utbränd, säger han 
och visar en bild över utbrändhetens faser. 
Det börjar med motivation, efter en tid 
känner man att det inte spelar någon roll 
vad man gör, det är stagnationen, sedan 
kommer frustrationen, då det tar emot på 
allvar och man hela tiden måste anstränga 
sig för att genomföra något. 

Någon annanstans
Olika människor har olika försvar för detta. 

– En del blir sådana som engagerar sig 

Vintermötet

”Till och med Gud 
behövde vila”

– Inte så mycket som ett helvete skymtar 
i Charles Wesleys texter, inte en dom. Den 
enda dom vi har att vänta är den över oss 
själva.

Det var herrnhutisterna i USA som 
skapade läsarsången. Fyra rader per vers, 
rad 1, 2 och 4 är lika, medan rad 3 avviker. 
Sedan la de på en refräng.

– Detta la grunden för en enorm rörelse, 
det blev country, pop, schlager som sedan 
blev Jill Johnsson, säger Tomas Boström 
med sitt finurliga leende. 

År 1739 stod Charles Wesley på kulmen 
av sin förmåga, anser Tomas Boström. 

– Och här har vi countrymusikens 
vagga, säger han och sjunger Här som en 
hemlös vid din port så att åhörarna svårli-
gen kan låta bli att hålla med. 

Två psalmer om dagen
Charles Wesley såg psalmen som sin pre-
dikstol. Under 25 år skrev han inte mindre 
än 8640 psalmer. Det blir två om dagen. I 
13 år gav han ut en psalmbok om året.

– Han hade för avsikt att skriva en 
psalm om varje bibeltext. Han gick bet på 
Gamla testamentet, men han har skrivit 
om allt i Nya testamentet. Men han skrev 

även begravningssånger, berättar Tomas 
Boström och sjunger en av dem, ”En grind 
av kärlek står på glänt”.

– Den här vill jag att ni sjunger på min 
begravning en gång. 

Av Wesleys texter är det ungefär en på 
hundra som håller måttet, tycker Tomas 
Boström, som har ägnat massor av tid åt 
Charles Wesley. 

– Jag höll på i åtta år och gav honom en 
timme om dagen. Jag blev en Wesley–miss-
brukare. Sen fick jag antabus och började 
med Leonard Cohen i stället … 

någon annanstans. Det finns präster som 
aldrig är på sina kontor, för de är alltid 
någon annanstans.

Andra blir den cyniska typen, som 
dömer ut andra, alltid talar illa om exem-
pelvis arbetsledaren eller organisationen de 
arbetar i. 

– Den vanligaste typen är den som tar 
på sig skulden själv och tänker att om jag 
bara vore bättre, så. Men de försvinner i 
tysthet, de tar studieledigt, söker annan 
tjänst, blir gravida.

Andra orsaker till utbrändhet är exis-
tentiella. Det handlar om att man saknar 
uppskattning, att arbetsgemenskapen är 
dålig, bristande rättvisa och favorisering av 
medarbetare, ibland konflikt med de egna 
värderingarna. 

Råd i skidbacken
Fredrik Brosché presenterade också några 
sätt att hantera problemen och komma 
vidare. 
• Koncentrera dig på det du är bäst på och 

som känns mest meningsfullt – men det 
ingår i alla jobb att ibland göra tråkiga 
saker.

• Är det för mycket eller för lite variation i 
arbetet – försök i så fall ändra på det. 

• Sätt upp konkreta delmål. Se till att du 
utbildas kontinuerligt, inte bara med 
punktinsatser. 

• Gläd dig åt inspiration och resultat. 
• Se till att få rimlig rytm mellan arbete 

och vila. Ta ut dygnsvila, veckovila och 
årsvila. 
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Fredrik Sixten är domkyrkoorganist 
i Härnösand. Där förlöstes hans ska-
parglädje, berättade han för delta-
garna i Vintermötet. En del av hans 
tjänst är till och med avsatt för att 
komponera musik. 

– Det finns många fina texter som är värda 
att tonsätta om och om igen, i psalmboken, 
i Bönboken och vad ni vill. 

Så det gör Fredrik Sixten. Bland mycket 
annat har han skrivit helt nya tonsättningar 
till Olof Hartmans För att du inte tog det 
gudomliga och Du som gick före oss. 

– I Sverige känner jag att man ser 
annorlunda på att skriva musik än i många 
andra länder. Det blir lätt pretentiöst. Jag 
tycker att det är en naturlig del av att vara 
kyrkomusiker att skriva och arrangera 
musik. 

Fredrik Sixten skriver en hel del tre-
stämmiga körstycken. 

– Min domkyrkokör sjunger ungefär 
varannan söndag. Man kan inte begära att 
alla ska komma varje gång. Har man då få 
herrar i kören är det bra med trestämmigt. 
Men det finns få bra kompositioner i tre-
stämmigt. 

Från natt till dag
Under studietiden skrev Fredrik Sixten 
mycket musik. 

– Jag plågade mina skolkompisar på 
Musikhögskolan i Stockholm. För det jag 
skriver ska få klinga, är min inställning. 

Under många år som kyrkomusiker 
skrev han en del bruksmusik för sina körer. 
Men det var när han kom till Härnösand 
som domkyrkoorganist som tonsättandet 
lossnade. 

– När jag kom till Härnösand var det 
som att gå från natt till dag. Mitt tonsät-
tande togs emot med tacksamhet och 
värme av alla; präster, politiker, försam-
lingsbor. 

Fredrik Sixten fick 150 arbetstimmar 
om året för att skriva.

– Jag tror att många inte ens tänker 
på att begära det, man tänker att man får 
skylla sig själv om man håller på med att 
skriva musik. 

Text av Pohjanen
2004 var det premiär för Fredrik Sixtens 
första stora verk, En svensk Markuspassion. 
De två sista kapitlen i Markusevangeliet är 
med, och musiken är starkt influerad av 
svensk folkviseton.

– Jag ville skriva på svenska, men så att 
verket trots sin storlek skulle vara rimligt 
att framföra med ganska små resurser. 

Verket har nu framförts 40 gånger, även 
i England och Skottland. 

Bengt Pohjanen skrev koraltexten. Den 
blev Fredrik Sixten så nöjd med att han 
kontaktade Bengt Pohjanen igen när det 
var dags för nästa stora verk, ett Requiem 
beställt av Maria Magdalena församling. 
Requiet är både på latin och svenska. Och 
texten är mycket mörk. 

– Mozarts Requiem handlar mycket om 
helvetet, men den latinska texten gör att vi 
fjärmar oss, vi sätter oss och tycker att det 
är vackert. Jag ville att Bengt skulle reflek-
tera över det som stod i texterna.  

Vintermötet

Skaparglädjen förlöstes 
i Härnösand

Tips från 
 körcoachen
Karin Ingebäck är sångpedagog och 
operasångerska. Under senare år har hon 
coachat flera körer i Uppsala, där hon 
är bosatt. Under Vintermötet satte hon 
i gång deltagarna med diverse övningar 
i hållning, avspänning, uppsjungning 
med mera. Här kommer ett urval tips i 
mängden:

Tips för uppsjungning
– För hållningen: Sträck ut och bredda 
bröstkorgen. Se horisonten, varken över 
eller under. 

– Säg jibm, jabm, jåbm och låt strup-
huvudet slappna av. Bokstaven b är nyttig 
– stämbandstätande och strupvidgande. 

– Det är bra att ha en pianissimo-
övning i början av uppsjungningen.

– Nasaler är bra övning för höga rös-
ter.

– Låt tungan göra jobbet. Öva genom 
att sjunga på y-i och a-e. Byt vokal men 
behåll vokalkvaliteten genom att använda 
tungan och inte ändra formen på mun-
nen så mycket. 

– Öva artikulation genom till exempel 
minne-manne-månne, prille-pralle eller 
bravo-bravissimo.

Tips vid förkylning
– Koka vatten på morgonen och andas in 
ånga. (Det är ofta fukt som saknas.)

• Drick lite olivolja som renar halsen. 
• Honung är alltid bra. 
• Undvik kaffe. 
• Kom inte och smitta ner andra på 

körövningen, men sitt gärna längst ner i 
lokalen och följ med i partituret – men 
tala med körledaren först.

– I Sverige känner jag att 
man ser annorlunda på att 
skriva musik än i många 
andra länder. Det blir lätt 
pretentiöst.
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Nyheter
Arvsfondspengar till 
barnsång
Malmö högskola och riksförbundet UNGi-
KÖR får 6,7 miljoner av Allmänna arvs-
fonden för att finansiera projektet Rösträtt 
– barns rätt till sång på barns villkor. Det 
treåriga projektet startar under våren 2011. 
Såväl barnsång i förskolan som hiphopkul-
tur är tänkta delar av verksamheten.

29 sjöng för livet
29 körer från hela landet deltog i Sjung för 
livet, den del av Svenska kyrkans julin-
samling som riktade sig till körer. Körerna 
hade julkonserter där pengar samlades in 
till Svenska kyrkans internationella arbete. 

Under februari månad räknas de 
insamlade pengarna ihop och då blir det 
också klart vilken kör som vinner en work-
shop med körledaren Anders Nyberg. 

Två europeiska kör-
förbund blir ett
Den 1 januari gick de två europeiska köror-
ganisationerna Europa Cantat – European 
Federation of Young Choirs och AGEC – 
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chor-
verbände samman och bildade European 
Choral Association – Europa Cantat. Den 
är därmed den största alleuropeiska ideella 
organisationen som ägnar sig åt utbildning 
och kulturellt utbyte kring vokalmusik. 

AGEC startade 1955 med samarbete 
mellan nationella körorganisationer som 
fokus. Europa Cantat bildades 1960 för att 
organisera internationellt samarbete genom 
sjungande och utbyte av körrepertoar. 

Enligt ett pressmeddelande når Euro-
pean Choral Association – Europa Cantat 
mer än 20 miljoner människor i över 40 
länder. Sveriges Kyrkosångsförbund är 
genom sitt medlemskap i Körsam medlem 
i den nya organisationen.

Forskningsantologi 
resultat av nätverk
Det internationella körforskningsnät-
verket Kör i Fokus, finansierat i tre år av 
Riksbankens Jubileumsfond, startade i 
november 2009. Nätverket har 15 deltagare 
från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, 
Frankrike och England. 

Ett resultat är den nyutgivna antolo-
gin Choir in Focus (Bo Ejeby förlag). Där 
presenteras pågående och avslutade forsk-
ningsprojekt med anknytning till kör, skri-
ver Körcentrum Syd i sitt nyhetsbrev.  

I mars blir sångarförbunden i 
Sverige färre till antalet. Då går 
nämligen Missionskyrkans och Bap-
tistsamfundets sångarförbund ihop 
efter många års samarbete.

Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS) 
är det äldsta körförbundet i Sverige. Det 
bildades redan 1912. Men något 100-års-
jubileum blir det inte som eget förbund. 
Den 19 mars, i samband med en körhelg i 
Malmö, fattas nämligen det formella beslu-
tet om samgående med Svenska Missions-
kyrkans Sångarförbund (SMS).

– Personligen tycker jag att det bästa är 
att fira med att starta något nytt. Vi har inte 
tänkt så långt på festligheter, men det vore 
roligt att göra en manifestation 2012, säger 
Gunnar Fridborg, ordförande i SBS. 

Tre om en tidning
Någon risk att det blir ett nej finns knap-
past, då sångarförbunden har samarbetat i 
många år. En avsiktsförklaring skrevs 2009. 

– Egentligen började det 1970, när sång-
arförbunden inom Baptistsamfundet, Mis-
sionskyrkan och Metodistkyrkan gick ihop 
om tidningen Mixturen.

Mixturen ersatte SBS tidning Sången 
och SMS tidning Sångarbladet, som båda 
hade funnits sedan 1920-talet. Av ekono-
miska skäl lades Mixturen ner 1998. 

– Det var en katastrof, menar Gunnar 
Fridborg. Men vi hade under tiden enats 
om gemensamma musikfester. Den första 
var 1996 i Karlstad, och sedan har vi haft en 
vart femte år i Immanuelskyrkan i Stock-
holm, fast vi stack emellan med en extra 
2004, när vi sjöng Händels Messias. 

Den senaste musikfesten hölls för bara 
en månad sedan, då omkring 300 sångare 
sjöng bland annat Haydns Skapelsen. 

20 000 tillsammans
Sångarförbunden har sedan flera år även 
gemensamma sånghelger höst och vår och 
kurser, där SMS musikkonsulent är spin-
deln i nätet. SBS med omkring 3 000 med-
lemmar, jämfört med SMS drygt 16 000, 
har sedan drygt tio år ingen anställd.

Parallellt med sångarförbundens samgå-
ende sker en process mot samgående också 
mellan samfunden; Svenska Baptistsamfun-
det, Svenska Missionskyrkan och Metodist-
kyrkan i Sverige. Planen är att beslutet ska 
fattas vid samfundens årskonferenser i maj.

Två kyrkliga 
 kör förbund blir ett
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I början på januari hade Baptisternas och 
Missionskyrkans körförbund, som snart slås 
samman, gemensam musikfest i Immanu-
elskyrkan i Stockholm. Bilden är tagen strax 
före genrepet av Haydns Skapelsen. Dirigent 
var Cecilia Rydinger Alin. 

Vägen till regnbågen är 
vägen till dig
Nadja Eriksson

En svit om sex varma och hoppingivande 
sånger. Det är sånger om tro, hopp och 
kärlek och om hur viktigt det är att 
vara rädd om sin omvärld och sig själv. 
Musiken är skönt svängig i välklingande 
arrangemang för diskantkör och piano. 

Passar mycket bra även för konfirmandgrupper.
GE 11781 ...................................................................40 kr

Den innersta viljan
Klingenstierna, Engdahl, Darelid

Solist, blandad kör, församling, komp. 
Text och musik i denna mässa har en 
nutida närhet som är lätt att ta till sig. 
Mässan är både berörande och lustfylld 
för alla medverkande. Församlingen 
deltar i refränger och omkväden som 
är lätta att lära och sjunga. Materialet 

utgörs av tio sånger som kan användas antingen som helhet 
i mässans form eller som enstaka sånger i gudstjänst.
GE 11762 (Kör)partitur ...........................................135 kr

Scenisk kör
Ing-Marie Janzon

100 övningar –  
Ett pedagogiskt idé-
material för ungdoms- 
och vuxenkör

I Scenisk kör presente-
ras ett arbets sätt som 
utvecklar körsångares 
musikaliska och sceni-
ska uttryck. Ing-Marie 
Janzons metoder blir 
ett pedagogiskt redskap 
både för det individuella 
arbetet och arbetet med 
gruppen. Med hjälp av 

Scenisk kör kan kören lyfta till en ny dimension av musika-
lisk kommunikation. 
GE 11646 .................................................................230 kr

sensus körmusik nr 673
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Mässa för solo, kör, församling och ackompanjemang

Den innersta viljan frams-10.indd   1 10-12-13   14.23.54

Ing-Marie Janzon   100 övningar

Musikböcker  Nr 24

Ett pedagogiskt idématerial  
för ungdoms- och vuxenkör

Längtar du efter att få din kör att lägga ifrån sig 
noterna, ta plats på scenen och fånga publiken  

med sin totala närvaro? 

I Scenisk kör presenterar Ing-Marie Janzon ett arbetssätt 
som utvecklar dina körsångares musikaliska och sceniska 
uttryck. Hennes metoder blir ett pedagogiskt redskap 
för ditt arbete med både individen och gruppen. Scenisk 
kör öppnar vägen till en spännande process som påverkar 
såväl kör som körledare. Med hjälp av Scenisk kör kan 
du lyfta din kör till en ny dimension av musikalisk 
kommunikation. Välj bland hundra övningar med not- 
exempel och illustrationer. 

Ing-Marie Janzon är sångpedagog och frilansande sånger-
ska. Hon har musiklärar- och kyrkomusikerexamen och 
är verksam som uppskattad workshopledare, föreläsare 
och röstcoach. Ing-Marie Janzon har tidigare skrivit 
boken Körlek (Gehrmans Musikförlag), ett pedagogiskt 
musikmaterial för den som leder barnkör och nybörjar-
kör för vuxna.  

GE 11646

ISB
N

 978-91-7748-311-3

Ing-M
arie Janzon

Spännande nyheter från Gehrmans

Tel 08 610 06 00
www.gehrmans.se Nya gehrmans.se – lätt att söka, lätt att hitta!

Hyllningsvisa
Karin Skogberg Ankarmo

Passar för alla tillfällen då man vill fira någon.
GE 11802 (blandad kör) ............................................14 kr
GE 11814 (SSAA) ......................................................14 kr

VÄGEN 
TILL REGNBÅGEN

ÄR VÄGEN TILL 
DIG

för diskantkör och piano

NADJA ERIKSSON 

sensus körmusik nr 688

11781 omslag.indd   1 2011-01-17   10:23:20

– Förmodligen skulle vi ha gått ihop 
ändå, säger Gunnar Fridborg. De senaste 
fem-tio åren har vi i stort sett haft verksam-
heten gemensam. 

Vill ha med metodisterna
En än så länge olöst fråga med samgåendet 
är hur man ska få med Metodistkyrkans 
sångarförbund. Det är nämligen vilande 
och har ingen styrelse. Men Gunnar Frid-
borg hoppas att de också ska komma med.

En annan fråga är namnet. 
– Det är avhängigt av vad det nya sam-

fundet kommer att heta. Det kanske tillfäl-
ligt blir ett väldigt långt namn – Svenska 
Missionskyrkans och Svenska Baptisternas 
Sångarförbund.

Text: Marita Sköldberg
Foto: Göran Almlöf
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Det var inte bara en person som lyck-
önskade oss, när det spreds i pastoratet att 
maken och jag skulle göra den långa resan. 
Tanzania är värt ett besök, det förstod vi. 
Ett land med långvarig förbindelse med 
Sverige, först genom kyrkan och missionen 
och senare också på statlig nivå. Tanzanias 
förste president efter självständigheten, 
Julius Nyerere, var en stor beundrare av 
Olof Palme. 

Tanzania hör till de länder som får mest 
stöd från Sverige, 600-800 miljoner kronor 
årligen. Den lutherska kyrkan i Tanzania, 
den snabbast växande lutherska kyrkan i 
världen, står numera på egna ben, men har 
ett pågående utbyte och nära relation med 
Svenska kyrkan och inte minst EFS.

Vår tvåveckorsresa var privat, men de 
sista fem dagarna förenade vi oss med 
kören Uppslaget från Uppsala. Kören är 
en fristående kör och leds av Peter Melin, 
kyrkomusiker i Gottsunda församling i 
Uppsala. 

Dar-es-Salaam, en myllrande stad vid 
Indiska Oceanen, kåkar intill moderna 
höghus, varav många i vardande bakom 
byggnadsställningar, gatukommers och 
marknader, mobiltelefonförsäljare bredvid 
fruktkärran, överfulla dalla-dallan och 
hundratals tomma taxibilar. En kväll sökte 
vi stillheten i den katolska S:t Josephs-kate-
dralen, det var mässa och folk droppade in 

allteftersom. På de första bänkarna satt sex-
sju män och två kvinnor – det var kören. Få 
sångare men vilka röster! De två kvinnorna 
matchade herrarna utan problem. Kören 
ledde liturgin kraftfullt och vackert och 
sjöng även vissa körpartier. Det var vårt 
första möte med tanzanisk körsång.

Nästa tillfälle blev i Moshi, en trivsam 
liten stad i norr. En dag kom vi till den 
stora katolska kyrkan, där det förbereddes 
för utomhusbröllop. En stor scen var rest 
utanför ingången till kyrkan. Medan män-
niskorna samlades ”underhöll” en av kyr-
kans körer från scenen. Kören och solisten 
sjöng och dansade och församlingen hän-
gde på, sjöng med, klappade händerna och 
en och annan reste sig och dansade i bän-
ken eller på den öppna planen. Det är lika 
vanligt att gamla kvinnor som unga pojkar 
och flickor plötsligt reser sig och dansar 
en stund. Med hela kroppen uttrycker de 
glädje, tillbedjan och gemenskap.

Söndagens högmässa i den lutherska 
kyrkan i Moshi blev en långvarig histo-
ria – mindre än två timmar kan man inte 
vänta sig. Många hundra personer var där. 
Kören sjöng ganska traditionell västerländsk 
körsång och psalmsången lät sig inte hin-
dras av att orgeln var extremt ostämd. Efter 
trekvarts predikan på swahili smög vi oss ut.

Nu hade kören från Uppsala anlänt till 
Jangwani Sea Breeze Resort utanför Dar-es-
Salaam. Vi anlände en sen kväll och hittade 
kören på stranden genom att i mörkret 
orientera efter Uti vår hage. 

Körens program var förberett av Erland 
Hillby, tidigare missionär i Tanzania. Vid 
ankomsten for kören direkt från flygplatsen 
till gudstjänsten i den kyrka där Erland en 
gång varit präst. Två timmars gudstjänst, 
där kören medverkade, och efterföljande 
mingel blev en tuff start på besöket, men 
minnesvärd. 

Kören sjöng, efter en behövlig vilodag, 
för personalen på den svenska ambassaden, 
inklusive ambassadör Lennart Hjelmåker. 

Nästa besök blev på en skola för 
förståndshandikappade barn. Skolan drivs 
av den lutherska kyrkan och är en av 
mycket få skolor för dessa barn. Det blev ett 
rörande möte där barnen först för full hals 
sjöng för sina gäster och sedan själva fick 
lyssna. Uppslaget sjöng någon sång på swa-
hili – det var populärt. Rektorn och ytter-

ligare en representant för skolledningen 
tackade och önskade om och om igen Guds 
välsignelse över kören. Lite omtumlande 
för vissa i kören – körens verksamhetsfält 
i Sverige är av mer profan karaktär, även 
om flera av medlemmarna också återfinns i 
församlingskörer. Men det hörde också till 
upptäckterna av Tanzania – där tar tron sig 
uttryck i det dagliga samtalet och också i 
möten med främlingar.

Vårt besök närmade sig sitt slut. Men 
först ett bröllop och ytterligare en guds-
tjänst. Bröllopet ägde rum i den lutherska 
kyrkan i Dar-es Salaam. Kyrkan var full 
och alla kvinnliga gäster, och många av 
männen, var klädda i vitt och blått. Många 
präster deltog. Även här underhöll en kör 
innan det blev dags för vigsel. Under vig-
seln annonserades att en svensk kör skulle 
sjunga en, med stark betoning på en, sång. 

Det mest gripande var hur en kvinna, som 
satt ett par bänkrader ner, uttryckte sin 
glädje när först brudgummen och sedan 
bruden avgivit sina löften. Hon gick fram i 
koret och dansade en stund vid varje tillfälle. 

Dagen därpå var det valdag och av 
den anledningen var gudstjänsterna 
tidigarelagda. Klockan sju på morgonen 
var vi vid en väldig nybyggd kyrka, som 
tillkommit för att rymma den växande 
församlingen. Och församlingen var där. 
Säkert över tusen personer satt i bänkarna 
med psalmbok och bibel i hand. Två körer 
utöver Uppslaget medverkade, en gospel-
kör och en traditionell kyrkokör. Ovanligt 
lite körsång har vi förstått. Varje församling 
i Tanzania, även ute på landsbygden, har 
i regel fem, sex körer. Och alla vill sjunga 
i gudstjänsterna. Därför åläggs de att bara 
sjunga en sång var, man måste ju hinna 
med predikan också – på så där en och en 
halv timme.

Men på kyrktrappan kan man sjunga lite 
till efter gudstjänsten, om det inte känns 
färdigsjunget…

Dags för uppbrott, kören reste vidare 
norrut för att delta i safari och annat kul. Vi 
tog det långa skuttet tillbaka hem. 

Till Tanzania känns det som att vi vill 
återvända.

Text: Anki Lindström Larsson
Foto: Rolf Larsson och Anki Lindström Larsson

Bara en sång per kör  
i sångvilliga Tanzania

Bröllop i lutherska kyrkan i Dar-es-Salaam.

“Psalmsången lät sig inte 
hindras av att orgeln var 
extremt ostämd.”
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Körjournalen har härmed glädjen 
att presentera en körskola. Kör-
skolan kommer att finnas med i 
varje nummer av tidningen under 
2011. Den som gör körskolan heter 
Hannah Lindgren och hon sjunger 
i Svenska kyrkans nationella ung-
domskör. 

Hannah Lindgren har varit med i Natio-
nella Ungdomskören sedan starten 2006, 
med undantag för ett par år då hon gick 
på folkhögskola i Östersund. Hon var med 
i ungdomskören OPQ i Olaus Petri kyrka 
i Örebro, och fick där kontakt med andra 
som skulle börja sjunga i nystartade Natio-
nella Ungdomskören, NUK. 

I dag sjunger Hannah i två körer, NUK 
och Örebro musikhögskolas kammarkör. 
Hannah är en av fyra som går cellopeda-
gogutbildningen på musikhögskolan i Öre-
bro. Men hon är fortfarande osäker på vad 
hon ska satsa på i framtiden. 

– Jag kan inte riktigt se min väg. Just 
nu är det roligt att sjunga, spela cello, spela 
piano och orgel. 

Det sista har Hannah fått god erfarenhet 
av på sista tiden, då hon under en termin 

vikarierat som kantor i Nikolai församling 
i Örebro.

Hannah kommer från Snavlunda norr 
om Askersund och det var där som hon 
första gången spelade orgel. 

– Jag började med piano ungefär sam-
tidigt som cello, på lågstadiet, så jag hade 
alltid spelat piano. Så fick jag en förfrågan 
om att spela orgel i kyrkan hemma. Men 
då spelade jag bara med händerna. Sedan 
började jag leka lite själv, och senare har jag 
spelat för Ulf Samuelsson i Olaus Petri här 
i Örebro. 

När hon fick frågan om att göra Körsko-
lan började tankarna snurra. 

– Först tänkte jag att jag skulle skriva 
ner alla mina tips, och det tänker jag 
göra. Men jag ska börja från början, med 
noterna. 

Att det inte är självklart att förstå noter 
kan hon själv vittna om. Hon började för-
stås lära sig redan när hon började spela, i 
åtta-nioårsåldern. 

– Men jag tror att jag verkligen förstod 
det, så att jag kunde förklara för andra, 
först på gymnasiet. 

Marita Sköldberg

Hannah är hjärnan bakom körskolan

Välkommen till den första delen av 
den alldeles nybakade snabbkör-
skolan!

Den är startad för att unga och 
äldre, oerfarna och nördiga kör-
sångare ska få en körgrundkurs. 

Från notläsningens grunder – via 
tips och övningar – till vett och eti-
kett för en god körsångare.

Noter är som lätt matte
Vi börjar första lektionen med en snabbgenomgång av vanliga notvärden, pauser och taktarter.

En takt är ingen takt förrän den är fylld med rätt antal noter och pauser. Det bestäms av 
taktartsangivelsen i början av låten/stycket/sången, och det är även tack vare den som man vet 
hur många pulsslag varje takt innehåller.

Noter är som lätt matte – du kan lätt räkna ut hur lång (eller kort) en ton är.
Här följer några av de vanligaste notvärdena och deras motsvarande pauser: 

Körskolan

En åttondelsnot, två åttondelsnoter
och en åttondelspaus. Det ryms två 
åttondelar på ett slag.

Fjärdedelsnot och  
fjärdedelspaus. Värda 
ett slag vardera.

Sextondelar och en sextondels
paus. Det ryms fyra sextondelar 
på ett slag.

Helnot och heltaktspaus. 
På en helnot/paus räknar 
du till fyra.

Halvnot och halvtaktspaus. 
På en halvnot/paus räknar 
du till två. 

En åttondelstriol betyder att man sjunger tre 
toner på ett slag. Det finns också STORtriol, då 
sjunger man tre toner på två slag.

Punktering betyder att halva 
notvärdet adderas på den not 
som blivit punkterad.

ALLTSÅ blir t ex 
en punkterad 
fjärdedel värd 
1,5 slag och en 
punkterad halv
not 3 slag.

= fyra fjärdedelstakt 
= fyra slag i varje takt                  

= trefjärdedelstakt  
= tretakt = tre slag i takten

= sexåttondelstakt = sex åttondelar i varje takt, dirigenten visar ofta alla åt
tondelar men denne slår även ofta 2 slag i takten, då blir det som två trioler.

Det viktigaste som körsångare är att hålla stenkoll på dirigenten MEN även ta eget ansvar genom att läsa noggrant i noterna och räkna.

Körskolans sex delar
Noter är som lätt matte
Att orientera sig i en körnot
Lite mer teori: tonarter, skalor m m
Körvett och etikett
Vad betyder allt som står i noterna?
Gehöret måste vara med
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Körjournalen kommer då och då att presentera nya diskanter till psalmer i 
Den svenska psalmboken. I detta nummer bjuder vi på två olika diskanter, en 
till en gammal psalm och en till en nyare. 

Melodierna är utskrivna i noterna till stöd för diskantisterna, men psalmtexterna är inte 
utskrivna eftersom båda diskanterna sjungs på lå, lå (eller annan valfri konsonant+vokal) 
och kan valfritt användas till någon eller några av psalmens verser). Diskanterna får kopieras 
fritt för köruppsättning av Körjournalens prenumeranter.

Varsågod: 
Nya diskanter
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Musik: R. H. Prichard

Diskant: Birgitta Rosenquist Brorson

Sv Ps 15

Halleluja! Sjung om Jesus
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Musik: J-O KulanderSv Ps 721
Trädet och grenen Diskant: Lars Åberg
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I körsvängen

Hallå där
Eva Johbarn, 
initiativtagare till 
Hallands kyrko
sångsförbunds 
Gubbröra – kör
dag för män

Varför bjuder ni in 
till en kördag för 
män?
– Männen ska 
inspireras och 
känna att de är 
väldigt viktiga i 

körerna, och att det inte är farligt att sjunga i 
kyrkokör. Det är brist på män i körerna. Som 
kvinnlig körledare är det ibland svårt att for
mulera sig, så därför har jag bjudit in Robert 
Sund för att leda dagen.

Vem är Robert Sund?
– Han har gjort väldigt många arrangemang. 
Han var dirigent för Allmänna sången och 
Orphei Drängar, och han startade damkören 
La Capella, alla i Uppsala. Han har också 
varit jurymedlem i många körtävlingar. Jag 
slängde iväg ett mejl till honom – jag har 
aldrig träffat honom – och han svarade och 
tyckte att det skulle vara kul.

När är manskördagen?
– Det är på fastlagssöndagen den 6 mars 
i Lindbergs kyrka utanför Varberg, där jag 
är kantor. De håller på mellan 13 och 17 
och sedan smyckar vi ut kvällsgudstjänsten 
klockan 18 med gubbröra. 

Hur många deltagare tror du att det blir?
–Vi har satt en maxgräns på 70, jag tror att 
det utan problem kommer så många. Jag 
har själv 30 gubbar i min kyrkokör och de 
är självskrivna. Sen bjuder vi in andra kör
sångare i Halland.

Har du 30 män i din kyrkokör!?
– Ja, jag har en lantlig kyrkokör på 75 perso
ner. Jag har jobbat med en del andra projekt 
vid sidan om kyrkomusiken, sen har en del 
följt med till kyrkokören. Jag har fått med 
många körsångare in i kyrkans värld. 

Finns det några manskörer i kyrkorna i Hal-
land?
– Nej, det finns inga inom kyrkan, men det 
finns en profan i Varberg. Man måste inte 
vara kyrkokörsångare för att komma på 
gubbröran, vi tror att det blir en bra utbild
ningsdag för alla. 

Marita Sköldberg

Ny storkörresa till Tallinn

Din kompletta nothanDel
www.wessmans.com

WESSMANS
MuSikförlAg

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107

order@wessmans.com

2009 förlade Sveriges Kyrkosångsförbund 
en av sina riksfester till Tallinn. I vår går 
det åter att i körsångssyfte åka till Tallinn, 
som är Europas kulturhuvudstad 2011. 
Stockholms stifts kyrkosångsförbund är 
medarrangörer i Sångbåten, som den 13 
maj avgår från Stockholm och återkommer 
två dagar senare.

Elisabet Brander, organist i Huddinge, 
var en av två festivalgeneraler under Tallinn-
riksfesten för två år sedan. Nu är hon åter 
festivalgeneral för en körbåt till Tallinn.

Då Elisabet Brander sitter i styrelserna 
för såväl Stockholms stifts kyrkosångsför-
bund som Stockholms körförbund blev det 
naturligt att få med båda förbunden i pro-
jektet. Dessutom är Sång- och Talpedagog-
förbundet medarrangörer utöver Sensus, 

Sea & Sky Travel och Tallink Silja. 
Ombord på båten blir det bland annat 

repetitioner, KörIdol, karaoke och en rad 
valfria workshops. I Tallinn ska storkören 
tillsammans med estniska körer sjunga 
på Rådhustorget och under spontan sång 
vandra till Frihetstorget, där det blir mer 
sång. I Kaarlik kirik kommer storkören 
senare att bland annat framföra delar ur 
Carmina Burana av Carl Orff och Sacred 
Concert av Duke Ellington. 

I mitten av januari hade ett par hundra 
körsångare anmält sig till Sångbåten. Målet 
är 1500, för då kan körsångarna ha hela 
båten för sig själva. Det finns plats för drygt 
2000, och det går att anmäla sig ända fram 
till avgångsdagen om det finns platser kvar.
 

INTERNATIONELLA
SÅNG- OCH MUSIKVECKAN

24-31 juli 2011
Vi välkomnar duktiga och passionerade amatörer, också yngre.

Sektioner, ledda av professionella musiker: Stor kör, 
orkester, träblås, stråkar. Plats: Geijerskolan, Ransäter

Konserter: 28/7 Ransäters k:a, 
30/7 Sunne k:a, och sönd 31/7 musik i Ransäters k:a.

Musikaliskt huvudverk: S. Dobrogosz: Mässa.
Upplysningar, pris, anmälningsblanketter m.m. på 

www.geijerskolan.se eller tel 0552-30250 vx. 

w
w

w
.s

ju
ng

ik
yr

ka
n.

nu
Besök Sksf:s NYA hemsida
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I körsvängen

Vid årsskiftet fick Sveriges Kyrkosångsför-
bund en omgjord hemsida. En av nyhe-
terna är att det varje månad presenteras en 
ny kör, i text, bild och musik. 

Februari månads kör är Malmakören 
från Malmköping, eller Lilla Malma kyrko-
kör som den också heter. I höstas gjorde de 

Månadens kör på hemsidan
i Lilla Malma kyrka musikalen Vägen, som 
handlade om Malmköpings historia (läs 
mer i Körjournalen nr 5/2010). Musiken på 
hemsidan är musikalens titelspår. 

Malmakören tillhör Dunker-Lilla 
Malma församling mitt i Södermanland. 
Den har ett 45-tal körsångare och leds 

på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni
� - billigt boende i genuin bruksmiljö
� - ett uppskattat kök
� - rejäla övningslokaler
samt
� - möjlighet att uppträda i Dala-Järna kyrka
� med sin fantastiska akustik och unika orgel

Genom vårt samarbete med pastoratet blir ert 
körinternat något utöver det vanliga.

Varmt välkomna till Snöå Bruk och Dala-Järna kyrka

Yvonne och Karl  
med personal
Robert van Aarem, 
kyrkoherde

För info: 

tel.0281-240 18     
www.snoabruk.se

Körer!

sedan 28 år av Sara Henriksson.
Gå in på www.sjungikyrkan.nu och 

 lyssna på Malmakören och andra körer 
under andra månader. Skicka gärna in 
tips på körer som kan bli månadens kör 
framöver. Alla typer av körer är välkomna. 

Foto: Johan Lange

Kantorsutbildning
2-årig utbildning som leder till kantorsexamen 

Svenska kyrkans grundkurs
16 veckor med start i augusti.

Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan fi nns även musiklinje och en mängd andra kurser.

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

Sparta System AB
Tel 0523-22517
www.spartasystem.se

KÖRBELYSNING
Diskret körbelysning understryker 
upplevelsen av körens framträdande. 
Smal pelare med inbyggda sladdar, 

hjul och spotlights.
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 signerat Hans AxelssonKjs hemliga gäst 
Hemliga gästen Kj nr 6 2010

Född i ett grannland, åtta mil 
från landets huvudstad. Im

proviserade som barn fram egna 
musikstycken på en skraltig 
flygel. Med tiden kom pianot att 
bli huvudinstrument, men oboe, 
trummor och körsång tillkom. Han 
kom efter militärtjänst att vid en 
musikalisk mellanskola studera 
för kompositören till ett stycke 
inspirerat av ett ekonomiskt viktigt 
grundämne, Raua needmine. Se
nare vid konservatoriet studerade 
han för en elev till Glazunov och 
kallade denne för sin ”musik
farfar”. 

Vår gåtfulle gäst lämnade sitt 
land under en tjugoårsperiod men har återvänt. Hans musik var till 
en början neoklassisk, i tolvtonsteknik eller seriell. Men efter en lång 
konstnärlig kris bytte han till en kompositionsteknik benämnd efter en 
klocka som ursprungligen använts för att påkalla uppmärksamhet för 
att en påvlig procession närmar sig. På senare år har tekniken delvis 
övergivits. 

Vår profils verk omfattar orkester, kammar och vokalmusik. Bland 
den senare märks en mässa och en passion bland många andra sa
krala verk.

Svar: Arvo Pärt (f. 1935)

Föddes i Paide, Estland, och växte upp i Rakvere, drygt tio mil öster om 
Tallinn. Den första kompositionsläraren heter Veljo Tormis (f. 1930), kom
positör till Järnets förbannelse (1972). Konservatorieläraren hette Heino 
Eller (18871970) och hade studerat för Aleksandr Glazunov (18651936). 
Pärt lämnade Estland 1980 pga. de sovjetiska myndigheternas negativa 
attityd till hans musik och deras förbud mot utlandsresor. Pärt har blivit 
mest känd för sin treklangsbaserade kompositionsteknik, tintinna
bulism, benämnd efter namnet på den lilla kyrkklockan tintinnabulum. 
Hans Johannespassion, Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum 
Joannem (1982), är ofta framförd, liksom Berliner Messe (1990), och 
kammarmusikverken Till Alina (1976) och Spiegel im Spiegel (1978).

Vinnare av denna sista Hemliga gästentävling blev Ingrid Malmsten, 
Falun. Grattis! En cdskiva kommer på posten.

Julkorsordet
Vinnarna i Körjournalens julkorsord 2010 blev Assar Gallby, Eskil-
stuna, och Folke Thorburn, Fristad som båda får varsitt exemplar 
av SvenDavid Sandströms Frihetsmässa samt Henning Normark 
i Skellefteå som vinner en dvd med undervisning av Eric Ericson. 
Grattis!
Här är den rätta lösningen.

Vet du hur psalmerna går? Med hjälp av en 
psalmbok (Den svenska Psalmboken 1986 
med tillägg och evangeliebok) kanske du kan 
lösa rebusen. Lite hjälp på vägen: Det har just 
varit Kyndelsmässodagen och när lösningen 
presenteras, i nästa nummer, är det dags för 
Midfastosöndagen, vars rubrik passar ihop 
med det sökta svaret.

Gör så här: Hitta psalmnumret i pusselbit 1, 
minska detta med det korrekta versnumret i 
samma pusselbit. Minska sedan denna siffra 
med psalmnumret i pusselbit 2, så får du 
numret på den psalm vi söker. 

Ditt svar ska vara de två första stroferna 
på vers 3 i psalmen vi söker. Skicka ditt svar 
senast 9 mars till kj@sjungikyrkan.nu eller 
på ett vykort till Körjournalen, Filipsbol 104, 
741 95 Knivsta. Vinnaren belönas med en 
cdskiva.

Psalmrebus  rebusmakare Jan Rudérus

www.sjungikyrkan.nu
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Den uppmärksamme tv-tittaren 
kunde i julgudstjänsterna se kör-
sångare från Nora prydda med 
märken på sina kåpor. Körsångarna 
hade några veckor tidigare fått 
fem- och tioårsnålar och Musica 
Sacra-medaljer, allt efter hur länge 
de sjungit i kören.

Redan ett par år efter att Sveriges Kyrko-
sångsförbund bildades startade diskus-
sionerna om att införa ett slags medlems-
tecken. Diskussionerna blev verklighet 
1946, då förtjänsttecknet Musica Sacra kom 
till. Mer om detta i ett annat nummer av 
Körjournalen. 

Senare uppkom behov av att utöka 
antalet utmärkelser. Det var lite långt till 20 
år i kören. Så 1969 infördes en femårsnål 
och tre år senare en tioårsnål. De båda har 

samma utseende, en lyra med ett kors över 
och en lagerkrans runtomkring. Femårsnå-
len är försilvrad och tioårsnålen förgylld. 

Samtliga utmärkelser tillverkas av profil-
produktsföretaget Sporrong – för övrigt ett 
av Sveriges äldsta företag, grundat 1666. 

För att körmedlemmarna ska kunna få 
utmärkelserna krävs att kören varit med i 
Sveriges Kyrkosångsförbund i minst fem 
år, och att körsångaren ska ha varit med i 
kören så länge som utmärkelsen kräver. 

Högtidliga former
Utgångspunkten är att utdelandet av 
förtjänsttecken ska ske under högtidliga 
former. Så skedde i Nora, där körsångarna 
fick sina nålar och medaljer på Tacksägelse-
dagen i höstas.

Anders Rosenknut, bas i Nora Kyrkokör, 
var en av dem som fick en femårsnål.

– Det är kul att få en utmärkelse, det 
visar samhörigheten i kören.

Under gudstjänsten delades både fem- 
och tioårsnålar ut, och några Musica Sacra-
medaljer till dem som varit med i 20 år.

– Det måste nog ha varit 20 personer 
sammanlagt. Vi fick fylla i ett papper innan 
hur många år vi hade sjungit i kören, och 
jag har sjungit sedan 2005. 

Några veckor efter utdelandet spelade 
SVT in jul- och nyårsgudstjänster från 
Nora, och körmedlemmarna var ombedda 
att ha förtjänsttecknen på sig under inspel-
ningen, så att de skulle synas i tv. 

Anders Rosenknut har nu femårsnålen 
på sin körkåpa.

– Och när vi sjunger mindre sakralt och 
inte har kåpa kan jag ha den på kavajen.

Text: Marita Sköldberg
Foto: Åke Mossberg

Märken på kåpan sedan 1946
Nora kyrkokör i samband med utdelandet av förtjänsttecken på Tacksägelsedagen i höstas. Anders Rosenknut syns längst upp till vänster i bild. 

Sveriges Kyrkosångsförbund vill införa ett 15-årsmärke. Hur ska 
det se ut, vilken färg och material det ska göras i? Kanske vet du. 

Vi efterlyser härmed förslag på design till en utmärkelse som 
kan delas ut till körsångare för 15 års tjänstgöring i kyrkokören. 
Förslaget kan leda till ett nytt märke som förverkligas tidigast 

under 2012. Märket bör vara i form av en nål, och storleken cirka 
16 mm i diameter (formen måste dock inte vara rund).

Såväl färdiga förslag som idéer tas emot. Skicka ditt förslag/din 
idé senast 30 mars till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta 
eller kj@sjungikyrkan.nu.

SKsf efterlyser förslag till 15-årsmärke
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

Utgivningsplan 2011  
Nr Sista bokning Utgivning
1 13 jan 9 feb  
2 3 mars 30 mars
3 11 april 11 maj
4 11 aug 7 sept
5 28 sept 26 okt
6 9 nov 7 dec

Förbundet kyrkomusik i 
Uppsala stift
9 april Kördag för Killar med Leif Hall Eriks
bergskyrkan i Uppsala
7–9 okt Ungdomskörhelg Stiftsgården i 
 Undersvik
Info: Mia OldebergHuusko,  
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: Karin WallKällming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
25–26 mars Ungdomskörläger på Flämslätt 
med Ulf Nomark *)
2 april Årsmöte och inspirationsdag i Götene 
med Anci Hjulström
2023 jun Musikläger på Flämslätt *)
1–7 aug Dirigent och koristkurs på Ljungskile 
folkhögskola
15 okt Gospeldag i Falköping med Anki och 
Magnus Spångberg
12–13 nov Barnkörläger *)
19 nov Kördag i Vänersborg med Hans 
 Kennemark och musiker
*) I samarbete med Svenska Kyrkans Unga i 
Skara stift
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com 
www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens 
 kyrkosångsförbund
19–20 mars Barnkörläger i Svenljunga
2 april Vuxenkör: repetition i Caroli försam
lingshem inför höstens musikgudstjänst
Info: Peter Bengtsson,  
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se 
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

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

Västerås stifts 
 kyrkosångsförbund
18–20 feb Körfest för tjejer och killar, Stifts
gården i Rättvik
18–20 mars Jubilatedagar på Stiftsgården i 
Rättvik
9 april Barnkördag i Grangärde, killar och  
tjejer 6–10 år 

1 okt Barnkördag i Skultuna, tjejer och  
killar 6–10 år 
Info: Heléne Thunberg,  
thunbergslund@hotmail.com
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts 
 kyrko sångsförbund
26 mars Barnkördag i Gårdsby
27 mars Barnkördag i Högby på Öland       
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se  
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
13 mars Anders Nybergs Kvintessens i 
 Allhelgonakyrkan, Lund
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se 
www.fkl.se.

Hallands kyrkosångs-
förbund
12–13 feb Barnkörläger, årskurs 1–5, på 
 Helsjöns folkhögskola
6 mars Manskördag med Robert Sund, 
 Lindbergs kyrka (även för män som sjunger i 
blandade körer)
12–13 mars Barnkörläger, årskurs 15, på 
 Gullbrannagården
20–21 juni Ungdomskörläger, från årskurs 6, 
på Gullbrannagården
24 sep Ombudsmöte med ”Hallandsfest”
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
19–20 mars Gospelhelg på Åh stiftsgård
2–5 juni Körresa till Värmland
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 

Karlstads stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: Ingrid Kåwe, ingrid.kawe@sensus.se 

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
Info: AnnKristin.Farnstrom@ 
svenskakyrkan.se 
www.harnosand.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts södra 
 kyrkosångsförbund
12 feb Körprojektet Kvintessens framförs under 
Internationella konferensen i Skellefteå, Sankt 
Olovs kyrka
5 mars Övningsdag i Lövånger inför Kyrko
sångshögtiden i Burträsk
1 maj Övningsdag på tre orter inför Kyrko
sångshögtiden
21–22 maj Kyrkosångshögtid i Burträsk
Info stiftsförbundet: Ewa Miller,  
ewa.miller@gmail.com 
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Luleå stifts norra 
 kyrkosångsförbund
12 feb Kvintessens med Anders Nyberg – Hela 
världens musik – i Skellefteå. 
7–8 maj Barnkördagar i Norrfjärden och 
 Överkalix
Info: ordf. Siv Larsson,  
siv.larsson@lr.se 
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu

Gotlands Körförbund
27–29 maj Körfestival i Visby. Avslutning för 
delprojekten African Madonna, Barn i Guds tid 
och Körstafetten. 
Info: info@korpagotland.se eller Anneli 
Utas, anneliutas@hotmail.com 
www.korpagotland.se

Stockholms stifts 
 kyrkosångsförbund
Info: evaofolke@hotmail.com 
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans 
 Gosskörförening
19–22 maj Gosskörfestival på Stiftsgården 
i Rättvik
Info: Karin Skogberg Ankarmo,  
k.sa@home.se 
www.gosskor.se

Laurentius Petri 
 Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
Info: Gun Palmqvist, 0506353 01, 309 23, 
kyrkomusiker.hova@telia.com

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

Kristna Dans-
gemenskapen i Sverige
Info: Elisabet Josefsson,  
elisabetjosefsson@yahoo.se  
www.kdgs.org

Annonspriser ex:
helsida 7 000:,  
mmpris 13 kr/mm/spalt. 
För mer information, se  
www.sjungikyrkan.nu eller kontakta  
MW Grafisk form  
01838 73 03.
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Förbundsinfo

Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf
www.sjungikyrkan.nu

Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070887 02 44, drew@sjungikyrkan.nu

Ekonomi
Förbundskamrer Agneta Lundell
072727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu

Information
Redaktör Marita Sköldberg
07021 22 166, kj@sjungikyrkan.nu

Körpedagog
Birgitta RosenquistBrorson
070651 41 88, 
brb@sjungikyrkan.nu

Förbundsordförande
Erik Aurelius, 070542 85 36, 
erik.aurelius@svenskakyrkan.se

Styrelseordförande
Lena Fagéus, 070605 67 47, 
lena@fageus.se

Sveriges Kyrkosångsförbunds sjunde 

Ungdomskörfestival 
Kristine kyrka, Falun

13-15 maj 2011
För körsångare 15-25 år

Repertoar:
Medley ur Jesus Christ Superstar
    av Andrew Lloyd Webber
Nyskriven mässmusik  
    av Håkan Alinder, 
I will praise thee av Knut Nystedt
Uti din nåd av Albert Becker
Som hjorten törstar av Sven-Erik Bäck 
Herren är min herde,
Skåden liljorna på marken och  
Jag är världens ljus 
    av Bror Samuelsson  

Arbetsbodar:
Sångteknik, dirigering, kulning, 
folklig dans, notläsning

Ur programmet:
Fredag: 
Repetitioner
Inledningsgudstjänst med bl a  
    Nationella Ungdomskören
Kvällsmässa

Lördag:
Arbetsbodar
Besök vid Falu koppargruva
Musikgudstjänst
Festkväll

Söndag:
Repetition och festhögmässa

I samarbete med 
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Fullbokad liturgikkurs
Sveriges Kyrkosångsförbund kurs i liturgik 
i benediktinerklostret Abbaye Saint Pierre
deSolesmes i Frankrike 25–30 maj är 
fullbokad. Ledare för dessa dagars fortbild
ning, retreat och fördjupning är kyrkoherde 
Carl Sjögren, Ulricehamn, och musikdirektör 
Berit Larsson, Göteborg. En ny kursvecka 
planeras till 2013. 

Sommarkurser för 
 körledare
Sveriges Kyrkosångsförbund är medar
rangör i de dirigent och körledarkurser 
som anordnas i Malmö 8–14 augusti. Ett 
antal kurser med olika nivåer och inriktning 
finns att välja på, bland annat barnkör och 
sceniskliturgisk kör. Mer information kom
mer på www.sjungikyrkan.nu

Förbundsstämma
Hösten 2011 är det förbundsstämma för 
Sveriges Kyrkosångsförbund. Stämman 
äger denna gång rum i Stockholm 28–29 
oktober. SKsf:s förbundsstämma äger rum 
vartannat år.

Riksfest för unga röster 
2011
Barn och stjärnor är namnet på den Riksfest 
för unga röster som äger rum i Täby 12–13 
november. Riksfesten är för barn i åldrarna 
9–13 år. 

Riksfester 2012
År 2012 är det åter dags för Sveriges Kyrko
sångsförbunds riksfester för vuxna kyrko
körsångare. Under Kristi himmelsfärdshelgen 
17–20 maj, blir det riksfest dels i Kristianstad, 
dels i Vadstena, medan Skellefteå bjuder in 
till riksfest 21–23 september. Till riksfesterna 
kommer flera kompositioner att beställas. 
Bland annat skriver Tomas Boström och 
Johan Lindström en mässa, medan Irma 
Schultz Keller och Boo Egebjer bidrar med 
varsitt annat stycke. 

Tipsa Körjournalen
Har kyrkokören förändrat ditt liv?
Har din kyrkokör ett jättekul projekt 
på gång?
Har din kyrkokör en fiffig lösning på 
ett vanligt problem? 

Tipsa Körjournalens redaktör  
Marita Sköldberg på  
07021 22 166 eller  
kj@sjungikyrkan.nu. 



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds 
 försändelsen med nya adressen på  framsidan 
(ej adressidan) till KörJournalen,  
Bartna 230 Kullen, 660 57 Väse

POSTTIDNING B

Från Uppsala stifts alla hörn samlas 
runt 30 körsångare en lördag-sön-
dag i januari. Det är koristkurs. Ett 
arrangemang i samarbete mellan 
Uppsala stift och Förbundet Kyrko-
musik i Uppsala stift. Kursen ”Mitt i 
kören – Mitt i kyrkan”, en musikalisk 
grundkurs för kyrkans sångare, 
lockar många körsångare, i första 
hand nya och lite ovana sångare i 
kyrkans körer. Men några ”gamla 
körrävar” har också hittat hit. 

Konceptet skapades för några år sedan av 
bland andra Rolf Larsson på uppdrag av 
Sveriges Kyrkosångsförbund. I Uppsala stift 
har kursen anordnats under flera år. 

Den här gången kommer sångarna från 
tio olika körer. Här kan vi möta frågor som 
man som körledare inte alltid hinner med, 
om kyrkoåret, kyrkans symboler, notläs-
ning, röstvård med mera. Här får sångare 
möjlighet att tillsammans reflektera kring 
tankar om att vara en sångare i svenska 
kyrkans körer. 

Det är ett spännande upplägg med 
sång tillsammans, reflektion och samtal 
med kaplan Magnus Natander och Mikko 
Peltola om att vara körsångare i kyrkan, 
föreläsning av stiftsgårdens pedagog Anna 
Borgert kring kyrkans symboler och språk, 
workshop med musikkonsulent Mia Olde-
berg-Huusko kring ämnet musikteori, om 
notbilden, rytmer, tonarter med mera. 

Dessutom får alla deltagare 20 minuter 
på egen hand med en sångpedagog. Den 
här gången medverkar tre sångpedagoger; 
Karin Ingebäck, Marie-Louise Nilsson och 
Barbro Björklund. Ett lite pirrigt moment, 
tyckte många. Att få vara på egen hand med 
sin röst och en lyssnande och inspirerande 
pedagog. Men efter den enskilda lektionen 
visar alla både glädje och lättnad och kan 
vittna om hur roligt det var, och nyttigt.

Under lördagskvällen samlas alla till 
kördans och rörelse i Uppsalahallen. Skönt 

att få lägga bort noter och papper och 
använda sig av hela kroppen i sång och 
gestaltning av kända sånger. Som Känn 
ingen oro och I min Gud har jag funnit 
styrka. Eller en av Psalmer i 2000-talets 
nya sånger; Ge mig en plats där jag kan 
växa och en dans från England; From you I 
recieve to you I give.

I den sena kvällen vandrar vi sedan till 
kyrkan för att fira Taizé-mässa tillsammans, 
med mycket sång i stämmor. 

Efter söndagens frukost och morgonbön 
i kapellet får vi åter en riktig ”genomkörare” 
av vår röst och vår kropp tillsammans 
med Karin Ingebäck. Med fokus på både 

andning, hållning, stöd och tonbildning. 
Körsångarna får ställa frågor om vad man 
gör vid heshet, om man ska sjunga vid 
förkylning med mera. Hela kursen avslu-
tas med gemensam sång i en timme efter 
lunch. Det blir fyrstämmigt den här gången 
då 10 män och 17 kvinnor deltar. 

Sångarglädje och finstämd körsång ur 
Psalmer i 2000-talet ger möjlighet för sång-
pedagogerna att skicka med några olika 
tips och tankar kring körsjungandet. 

Så skiljs vi åt, far hem till våra körer 
runtom i stiftet, påfyllda med ny inspira-
tion och nya kunskaper. 

Text: Mia Oldeberg-Huusko
Foto: Eva-Lena Norgren

Koristkurs på Stiftsgården  
i Undersvik


