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Ledaren

Redaktörens rader

Många är vi som nyligen sjungit in våren 
på Valborg. Det är med stor glädje vi sjunger 
”Sköna maj välkommen till vår bygd igen” 
och ”Vintern rasat ut bland våra fjällar”. 
Dessvärre är det mindre glädje när vi väl står 
där och starksjunger samtidigt som raketer 
viner förbi och smällare exploderar kring 
våra fötter. Tänk om vi skulle kunna för-
bättra detta till en mer harmonisk tillställ-
ning där Valborg får firas som den välkom-
nande av våren hon förtjänar att vara! Jag 
vill föreslå ett LEAN av Valborg eller varför 
inte av hela kyrkans körverksamhet?

För några veckor sedan fick jag bekanta 
mig med ordet LEAN. LEAN, enligt Wiki-
pedia, är ”en filosofi om hur man hanterar 
resurser. Syftet med Lean är att identifiera 
och eliminera alla faktorer i en produktions-
process som inte skapar värde för slutkunden. 
Enkelt uttryckt handlar det om Mer värde 
för mindre arbete”. Det var Henry Ford som 
skapade grunden och det utvecklades av 
Toyota. Viktiga faktorer i LEAN är ständiga 
förbättringar, engagerat ledarskap och 
delaktiga medarbetare. Jag tänkte när jag 
lyssnade på anförandet, att LEAN, det har 
vi dirigenter gjort i flera hundra år. Vi har 
avancerade förbättringsprocesser i ett enga-
gerat ledarskap och vi har delaktiga medar-
betare. Kan vi göra församlingen delaktig i 
körens förbättringsprocess?

I varje församling finns ett dokument 
som berättar vad församlingen är och vill. 
Med några års mellanrum uppdaterar man 
denna församlingsinstruktion och varje 
gång inspirerar den församlingens anställda 
att utvecklas. Enskilda körsångare kan 
hjälpa till. Tänk om alla körsångare skulle 
gå till sin församlingsexpedition och säga: 
”Jag vill komma med förslag till försam-
lingsinstruktionen”. Ett par exempel skulle 
kunna vara: ”Kyrkoherden skall under året 
delta vid minst tio körövningar” eller ”Kyr-
korådet skall utbildas i körsång under hela 
mandatperioden”.

Du politiker som bestämmer; tvinga ditt 
parti att skapa en plan för kyrkans musik 
och körliv. Jag lovar att ni får fler röster, 
för det finns många engagerade korister 
som gärna lägger sin röst på genomtänkta 
 partiprogram. 

Jag hade det stora förtroendet att leda 
 Kyrkosångsförbundets tredje riksfest för 
unga röster i Åhus i mars. Vi har, tack vare 
goda medarbetare och engagerade för-
samlingar, lyckats göra riksfesterna till just 
fester, med barnen och körsången i fokus. 
En förbättringsprocess av det utopiska slaget 
skulle vara att alla barn i hela världen fick 
chansen att sjunga på en festival där alla gör 
sitt yttersta för att de ska trivas och känna sig 

trygga och att sången fick sjungas helt fritt 
med stor glädje som bara barn kan.

Så vad gör vi nu med Valborg? Kan vi 
reflektera kring en tradition som kräver 
att vi står där i ur och skur och sjunger om 
den sköna vårens inträde? Ännu en LEAN-
stolpe säger: Fatta beslut långsamt och i 
samförstånd. Överväg alla alternativ och 
genomför sedan valt beslut snabbt. Vi kan 
nog inte avskaffa Valborgssången men vi 
kan överväga alternativ och när vi bestämt 
oss, göra slag i saken. Jag har länge övervägt 
att hålla en Valborgskonsert inomhus. Efter 
konserten går vi ut till brasan och ser på det 
av proffs skapade fyrverkeriet. Jag har inte 
kommit så långt i mitt övervägande att jag 
är beredd på ett 
snabbt beslut, men 
snart.

LEAN för kyrkans körverksamhet
”Kyrkoherden skall under 
året delta vid minst tio 
körövningar”

Lars Lind

förbundsdirigent i 
Sveriges Kyrkosångs-

förbund

Att vara journalist är roligt. Att vara 
ensamredaktör är, för en självrådig typ 
som mig, ännu roligare. Att vara redaktör 
för Körjournalen måste vara allra roligast. 
Ena dagen får jag fotografera vid havet i 
Halland och nästa dag bli förevisad en sta-
fettkarta i Västergötland. En tredje dag hit-
tar jag information om en Härjedalskantat 
– perfekt för kyrkomusikserien som i detta 
nummer kommit till ”kantat” – och får så 
småningom veta att en Härjedalspipa är 
cirka 50 cm lång och ska låta lite halvfalskt. 
Av en tjej som går på skidskyttegymnasium 

i Sveg och brukar spela blockflöjt för pen-
sionärsorganisationer. 

Jag läste i morgontidningen att bara åtta 
procent av de svarande i en ny undersök-
ning sade sig ha högt förtroende för jour-
nalister. Det var visserligen en ökning från 
fyra procent i en liknande undersökning 
2010, men ändå. En annan undersökning 
säger 23 procent, men det handlar san-
nolikt mest om att som man frågar får man 
svar. Faktum kvarstår: Journalister tillhör 
de yrkesgrupper som allmänheten hyser 
lägst förtroende för. 

Det är verkligen nedslående. För alla, 
med tanke på vilken roll journalister spelar 
i samhället, men naturligtvis särskilt för 
mig och mina journalistkolleger.

Det jag personligen kan hoppas på är det 
som Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsby-
rån som låtit göra den nya undersökningen, 
säger om fastighetsmäklarna: ”När man 
mött oss personligen får vi bättre siffror”. 

Jag får ganska ofta ta emot förtroenden från 
människor som jag intervjuar, förtroenden 
som jag inte missbrukar. Det förvånar mig 
ibland att människor vågar vara så öppna 
mot mig. Även om de inte vet om det, tror 
jag att det till viss del beror på ett beslut 
jag fattade för länge sedan. Nämligen att 
inte lyssna på rådet att be personer hålla 
tyst om de börjar med att säga ”det här får 
du inte skriva, men…”.  Om jag hade bett 
alla som hade sagt så att hålla tyst hade 
mitt jobb varit mycket tråkigare, och mina 
artiklar också. 

Marita Sköldberg, redaktör

PS. På gång i min kör: Piret Ribs Mässa, 
Husby-Långhundra kyrka 26 maj kl 18. 
Ljuvlig musik!

”Jag får ganska ofta ta emot 
förtroenden från människor 
som jag intervjuar.”
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Gå på festival i sommar!
Sommaren är festivalernas och stämmornas tid. Körjournalen listar här några 
som kan passa tidningens läsare.

19–27 maj Musik- och körfestival  
i  Tidaholm
Svenska kyrkan i Tidaholm är huvudarrangör 
för den andra internationella Musik-och körfes-
tivalen. Körer från Sardinien, Turkiet, Stockholm 
och Skövde deltar. På programmet står ett 
25-tal musikaliska inslag, från skolkonserter till 
körmaraton. Läs om den första festivalen i Kör-
journalen nr 4/2011.  
www.svenskakyrkan.se/tidaholm

7–9 juni Psalmfestivalen i Oskarshamn
Oskarshamns folkhögskola inbjuder till den 
 första Psalmfestivalen. På programmet står 
bland annat konserter och gudstjänster, före-
läsningar och psalmboksutställning. Anmäl-
ningstiden gick ut 5 maj, men det går också att 
delta separat i vissa programpunkter. Läs mer i 
Körjournalen nr 1/2013.  
www.oskarshamnsfolkhogskola.se

14–16 juni Körstämman  
i Skinnskatteberg
För andra året är det Sensus som är arrangör 
av den anrika körstämman som innehåller 
verkstäder och konserter. Ett tiotal konserter, 
däribland sing-a-
longkonsert till symfo-
niorkester, arrangeras 
i kyrkan, sporthall och 
på den stora ängen. 
Läs om förra årets kör-
stämma i Körjournalen 
nr 4/2012. www.sen-
sus.se/korstamman

10–11 augusti 
Kör- och Visfesti-
valen i Sjötorp
Västergötlands Kör- 
och Visfestival ar-
rangerar den tredje 
festivalen vid Vänerns 
strand. På program-
met finns workshops, 
öppen scen och kon-
sert med bland annat 
stor festivalkör. Anmälan för deltagande, fri entré för publiken. www.korfestivalen.se

9–11 augusti Kyrko musik festival i Landskrona
Landskrona församling anordnar kyrkomusikfestival i Sofia Albertina kyrka. Klockspels-, orgel- 
och körkonserter brukar ingå i den årliga festivalen. www.svenskakyrkan.se/landskrona

Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångs-
förbund, SKsf.
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Manskören Coro Baronia di Torpé återkom-
mer till Tidaholm i maj. Bilden från 2011 års 
festival.

Konserterna på Ängen brukar dra mycket folk till Skinnskatteberg. 
Här under förra årets sing-a-longkonsert.

Johan Larsson, Gävle
Varför sjunger du i Hille 
kyrkokör?
– Jag har alltid tyckt om 
att sjunga – har sjungit i 
duschen. Jag hade hört 
kören en gång, mitt jakt-
lag hade en lokurs och 
då hade kören en lokal 
bredvid. Jag tänkte ”wow, 
vad häftigt, tänk om man 
skulle våga sjunga i en sån kör”. Så var det 
en kollega till mitt ex som frågade runt efter 
basar, för de behövde det. Jag tog mod till 
mig och provade, och sen vart jag kvar. 

Hur många är ni i kören?
– Omkring 65. Vi är från 20 år och uppåt, 
hela skalan. Vi är sju-åtta förstabasar och 
ungefär lika många andrabasar. 

Berätta lite om vad ni gör i kören!
– Vi sjunger i gudstjänster vid de stora 
högtiderna. Vi har sjungit med Sanna Niel-
sen i en julkonsert och med Py Bäckman 
två gånger. 2008 var Augustana College 
Choir från USA här och sjöng med oss, de 
har rötter i Hille. Vi har varit på en körresa 
till Skottland, och vi har sjungit Voices for 
hospice i Heliga Trefaldighets kyrka med 
över 250 körsångare. Flash mobs på stan 
har vi gjort också. 

Flash mobs, när då?
– Före jul. I Gävle är det en stor julkalender, 
det är bland annat artister som sjunger i de 
olika luckorna. Vi hade en lucka och sjöng 
några sånger på stadshustrappan. Sen när 
vi skulle hem började vi sjunga i rulltrap-
pan. Körledaren började och sen kom en 
och en i kören från olika håll och sjöng 
med. Vi gjorde samma sak på Gallerian 
Nian. Folk blev väldigt förvånade. 

Och nu ska ni sjunga hårdrock.
– Ja, vi ska sjunga med hårdrocksbandet 
The Quill i Gävle konserthus den 2 juni. 
Sångaren bor här i Gävle. När vi gjorde Ola 
Salos version av Jesus Christ Superstar 
2011 var han Judas. Vi och bandet ska 
göra några tolkningar av varandras låtar. 

Vad betyder kören för dig?
– Gemenskap. Man får en chans att göra 
något mitt i veckan, för sin egen skull till-
sammans med andra. Och så är det ett 
mål också, att man ska sjunga på en guds-
tjänst eller konsert.  

Text: Marita Sköldberg
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Nyheter

Sångbåten inställd
Det blir ingen sångkryssningsbåt till Tal-
linn i vår. Båten, som Körjournalen skrev 
om i förra numret, skulle ha avgått 24 
maj. För få anmälningar har lett till att 
arrangemanget, som bland andra Stock-
holms stifts kyrkosångsförbund var delak-
tigt i, ställts in.

För få anmälningar har även drabbat 
den nordiska körfestivalen Nordklang, med 
Norges korforbund som arrangör. Festiva-
len skulle ha hållits i Hamar 22–27 juli, men 
har ställts in. 

Svenska kyrkan 
utlyser stipendier
Svenska kyrkan utlyser fem kulturstipen-
dier á 100 000 kronor 2013. Stipendierna 
kan sökas av kulturutövare och av försam-
lingar och institutioner inom Svenska kyr-
kan i samarbete med kulturutövare. I linje 
med Svenska kyrkans särskilda satsning på 
barn och unga är projekt som berör unga 
människors liv extra välkomna.

Ansökan ska skickas in senast 31 maj via 
Svenska kyrkans hemsida. Nämnden för 
utbildning, forskning och kultur beslutar 
vilka som tilldelas stipendium, och dessa 
delas ut i samband med kyrkomötet i höst. 

Ungdomar ska 
stärka styrelse
Sveriges Kyrkosångsförbunds styrelse före-
slår en utökning av styrelsen med minst 
två personer som ska vara under 30 år. I 
det förslag till stadgeändringar som styrel-
sen har tagit fram inför höstens förbunds-
stämma är det den största förändringen. 

Det var under ett möte med representan-
ter för delförbundens styrelser förra våren 
som förslaget kom upp att alla styrelser, 
på både riks- och delförbundsnivå, skulle 
ha ungdomsrepresentanter. Riksstyrelsen 
adjungerade därefter två ungdomar, men 
nu vill man alltså i stället föra in en ålders-
kvotering i stadgarna. Stadgeförslaget ska 
diskuteras på ett ordförandemöte i augusti 
innan det läggs fram för förbundsstämman.

Rättelse
Kurt Olsson, projektledare för passions-
spelet i Uddevalla, som Körjournalen 
berättade om i förra numret, har inte varit 
kyrkoherde i Uddevalla. Han är bosatt 
i Uddevalla, men var kyrkoherde i Her-
restads pastorat strax väster om Uddevalla. 

Sveriges Kyrkosångsförbund får 
även nästa år en och en halv rikskol-
lekt i Svenska kyrkan. Tacksägelse-
dagen fortsätter att vara kyrkosång-
arnas kollektdag.

– Det är fantasiskt roligt att man fattade 
beslut om att vi fick fortsatta kollekter och 
att vi fick behålla tacksägelsedagen! säger 
Lena Fagéus, ordförande i Sveriges Kyrko-
sångsförbunds (SKsf) styrelse. 

– Vårt förbund kan arbeta vidare med 
det som är angeläget för körerna i försam-
lingarna runt om i landet. Det gläder oss 
mycket att många har förstått lite mer av 
den betydelse som Kyrkosångsförbundet 
har i Svenska kyrkan.

Förståelse i styrelsen
Svenska kyrkans kyrkostyrelse fattade den 
23 april beslut om nästa års rikskollekter, 

och för SKsf är situationen oförändrad. 
Utöver tacksägelsedagen får förbundet 
också en halv rikskollekt, det blir den 31 
augusti, elfte söndagen efter trefaldighet. 

– Det finns en förståelse för hur viktigt 
det är att stödja kyrkomusiken och dess 
betydelse för gudstjänstlivet, säger Anna 
Lundblad Mårtensson, ledamot i kyrkosty-
relsen för POSK (Partipolitiskt obundna i 
Svenska kyrkan). 

– Kyrkostyrelsen har sett att det är 
viktigt att vi uppmärksammar Sveriges 
Kyrkosångsförbund som också är en viktig 
barn- och ungdomsorganisation. 

Kyrkosångsförbundet 
behåller rikskollekterna

”Det finns en förståelse för 
hur viktigt det är att stödja 
kyrkomusiken och dess bety-
delse för gudstjänstlivet”
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Kyrkostyrelsen ser Sveriges Kyrkosångs-
förbund som en viktig barn- och ung-
domsorganisation, enligt Anna Lundblad 
Mårtensson.
Bilden är från Riksfest för unga röster i Skara 
hösten 2012. Foto: Marita Sköldberg

Inga reservationer
Efter en kollektutredning som antogs av 
kyrkostyrelsen förra våren fanns en oro 
inom SKsf för att förbundet skulle kunna 
förlora hela eller delar av rikskollekten, 
eller få en annan kollektdag än tacksägel-
sedagen. Tacksägelsedagen är sedan länge 
en dag då många kyrkokörer sjunger i 
gudstjänsterna, och SKsf har fått rikskollekt 
denna dag i många år. 

Det beslut om rikskollekter som nu fat-
tades i kyrkostyrelsen var i enlighet med 
det förslag som styrelsens arbetsutskott 
hade lagt fram. Ingen i kyrkostyrelsen 
reserverade sig mot beslutet.    

Marita Sköldberg

Fotnot. Listan över samtliga rikskollekter 
finns på www.svenskakyrkan.se, under kyr-
kostyrelsens sida.

Tel  031 404030
Fax 031 404106

Sveriges ledande
tillverkare av körkläder!

www.brohalldesign.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.

Körjournalen Utgivningsplan 2013
Nr Materialdag Utgivning
1 7 januari 30 januari 
2 1 mars 27 mars
3 19 april 16 maj 
4 9 augusti 4 september
5 27 september 23 oktober
6 8 november 4 december

För annonspriser 
och mer information,  
gå in på 
www.sjungikyrkan.nu 
eller kontakta  
ola.tallbom@diplay-umea.se
090–711 512

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

Annonsera
i Körjournalen!
www.sjungikyrkan.nu
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Vad är det vi sjunger? del 3  Daniel Braw

Kantaten – en predikan i toner
Psalm
Passion

Kantat
Motett
Requiem
Oratorium

Den som uppfann ordet kantat, och 
därmed den musikaliska formen, 
gjorde det inte alldeles lätt för efter-
världen: Ordet säger inte något mer 
än att det har med sång att göra (jfr 
kantor, sångare). 

Upphovsmannen, den italienske tonsät-
taren Alessandro Grandi som på 1620-talet 
publicerade Cantate et arie a voce sola, 
följdes dock inom kort av flera kantatkom-
positörer; en av de mer kända är Giacomo 
Carissimi (1605–1674), kapellmästare vid 
tyska jesuitkollegiet i Rom och tonsättare 
av inte mindre än arton bevarade oratorier.

Men vad var då kantaten? Vad gällde 
innehållet fanns ingen begränsning. De 
flesta kantater som skrevs var så kallade 
kammarkantater med sekulära motiv, men 
somliga skrevs också för kyrkligt bruk. 
Gemensamt för samtliga var dock språket, 
italienska. Vad gällde formen utkristallise-
rades efter hand ett slags följd av recitativ 
och arior. Även om ämnen kunde behand-
las på ett dramatiskt sätt, var det utmär-
kande för kantater – i motsats till operor, 
inte minst – att de nästan aldrig iscensattes. 
En stor skillnad mot hur vi kanske tänker 
oss kantater idag, med kör och orkester, är 
att dessa tidiga kantater skrevs för solorös-
ter med ackompanjemang.

Till Frankrike, England och Tyskland
Från Italien spred sig så småningom 
kantaten till Frankrike och England, där 
tonsättare som Jean-Philippe Rameau 
och Thomas Arne lät sig inspireras. Störst 
inverkan fick den kanske emellertid i Tysk-
land, där motettformatet hade byggts ut till 
längre verk, så kallade geistliche Konzerte 
eller symphoniae sacrae. I fråga om innehåll 
höll man sig emellertid till koralerna och 
bibeltexterna.

I dessa former integrerades nu kantatens 
kännetecken, arior och recitativ. Man gick 
också bortom den ursprungliga bibeltexten; 
en viktig aktör på detta område var den 
lutherske pastorn Erdmann Neumeister 
(1671–1756), som med sina parafraser och 
poetiska utläggningar av kyrkoårets bibel-
texter försåg de nyskrivna kantaterna med 
text. Eller snarare tvärtom: Neumeister 
skrev sina ”kantater”, som han själv kallade 
dem, i förhoppningen att lutherska kanto-
rer efterhand också skulle tonsätta dem.

En av dem som tonsatte Neumeisters 
texter var Johann Sebastian Bach, och totalt 
finns det omkring 200 kantater skrivna 
av Bach bevarade. Adventskantaten ”Nun 
komm, der Heiden Heiland” (BWV 61) är 
ett exempel på Neumeisters kantatkonst. 
Neumeister inspirerade dessutom andra 
diktare att skriva i samma format, med 
operaliknande recitativ, da capo-arior och 
koraler om varandra.

För särskilda tillfällen
Även om kantaten på detta vis gestaltade 
söndagens texter, var inte dess syfte att 

dramatisera – i Bachs kantater ger sångarna 
inte uttryck för enskilda personers känslor 
eller tankar, utan företräder snarare den 
reflekterande kristna gemenskapen. Kanta-
ten blev därmed ett slags predikan i toner.

Söndagliga kantater föll dock med tiden 
ur bruk, och kantater kom snarare att skri-
vas för särskilda tillfällen: Huddersfield 
Choral Societys 100-årsjubileum firades 
med kantaten Dona nobis pacem av Ralph 
Vaughan Williams 1936, Lancing Colleges 
motsvarande jubileum 1948 föranledde 
Benjamin Britten att skriva kantaten Saint 
Nicolas. Kantaten kunde också anta betyd-
ligt större proportioner: Antonin Dvoráks 
monumentala Stabat mater kallas till exem-
pel just för kantat.

Spontant skulle nog de allra flesta emel-
lertid förknippa kantaten som form just 
med Bach, och se hans kantater som något 
slags idealform. Bach själv kallade dock 
inte dessa sina kyrkomusikaliska verk för 
kantater utan höll fast vid den benämning 
som Schütz och Gabrieli hade använt, 
”konserter”.

Erdmann Neumeister 
(1671–1756) var i 40 år 
präst i St Jakobi kyrka i 
Hamburg, där denna mål-
ning finns. För eftervärl-
den är han känd för sina 
många texter till kyrkliga 
kantater. 
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Stora Kopparbergs kyrkokör. Foto: Mats Tanse

Pappa prästen hade en text om 
palmsöndagen i huvudet. Sonen 
kyrkomusikern hakade på och 
skrev musiken. De heter Åke och 
David Löfgren och hör hemma i 
Norrköping. 

– Det var också någon i min kör, Matteus-
kören, som ville att jag skulle skriva något 
för dem. Så jag skrev kantaten just till dem, 
berättar David. 

Kantaten skrevs i början av året och 
framfördes i Matteus kyrka på palmsön-
dagen. 

– Det var inte helt färdigt när kören fick 

Far och son skrev 
Palmsöndagskantat 

den, och texten blev redigerad in i det sista. 
Men jag tror att kören tyckte att det var kul.  

Det var Matteuskören, sopranen Ann-
Christin Hallgren och en stråkkvartett som 
framförde kantaten, som består av en kort 
inledande sinfonia, recitativ, aria, Hosianna-
kör, ytterligare recitativ och som avslutning 
en koral med både solist och kör. 

– Jag hade Bach i bakhuvudet, men 
försökte hitta ett modernt tonspråk med 
lite orientaliskt i sig. Jag ville hitta någon 
slags känsla av Jerusalem. Pappa var också 
bestämd med en del, han ville till exempel 
att det skulle vara en fanfar i början. 

Kantaten var tacksam att göra med 
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Ängel utan vingar

En musikal av Karin Runow

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

kören, tycker David. Det behövs inte så 
mycket extra och den passade bra på palm-
söndagen – ljus och festlig. 

Nu har pappa Åke börjat prata om en 
fortsättning för påskveckan. Så kanske blir 
det en påskkantat nästa år.

Marita Sköldberg
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Det började med en viskning i 
Falun, och resulterar i ett urupp-
förande i Sveg. Fjällen, vindarna, 
vattnet och fäboden ger ton åt 
 Kantat till Härjedalen. 

– Det är svårt att hitta låtar för Härjedals-
pipa, konstaterar Johanna Bergman. 

Men nu har hon fått en specialskriven, 
en av sex sånger i Kantat till Härjedalen, 
tonsatt av Bengt Isaksson, kyrkomusiker i 
Sveg, och Johannas körledare. 

Johanna är uppvuxen i Sveg och går 
andra året på skidskyttegymnasiet där. Hon 
sjunger i Ungdomskören i Svegsbygdens 
församling. Dessutom spelar hon blockflöjt, 
och då och då Härjedalspipa. 

– Jag fick den i julklapp när jag var 14 år. 
Det är ett fint instrument, det känns som 
att man är ute på en fäbodvall. Ljudet är 
dovare än i blockflöjten, det är inte helt rent 

– det ska låta lite halvfalskt. 
Då och då är hon ute och spelar – mest 

blockflöjt, lite Härjedalspipa – tillsammans 
med sin musiklärare, som spelar fiol. 

– Det blir några gånger om året. Det är 
mest för pensionärsorganisationer, berättar 
hon. 

Att göra Härjedalskantaten är roligt, det 
är fina låtar, tycker Johanna. I de övriga fem 
sångerna är hon med och sjunger. 

Närmast himlen
Berättelsen om Kantat till Härjedalen tar 
sin början i Falun. Efter en vistelse i stugan 
på Sonfjället satt författaren och konstnä-
ren Ragnwei Axellie i sitt hem tillsammans 
med sin man. Plötsligt hörde hon en inre 
viskning,

– Den sa ”skriv Härjedalen närmast 
himlen”, berättar Ragnwei.

– Jag bestämmer inte vad jag ska skriva, 

det är något som rinner genom mig som 
jag ska ta emot. Det låter kanske knäppt … 
Men ofta är det så! Både när jag målar och 
skriver …

Ragnwei är uppvuxen i Härjedalen, 
 men fjällvärlden har kommit in i hennes  
 liv senare.

– Härjedalen är ett paradis på jorden, 
jag har haft så många fina upplevelser där. 
Vi har ett ställe vid Hede vid Sonfjället. 
Visste du att Härjedalen är Sveriges högst 
belägna landskap?

Dagen efter viskningen började hon 
skriva, och tog sedan kontakt med Bengt 

Svegkörer uruppför 
Härjedalskantat

Foto: Henry Jonasson Johanna Bergman med sin Härjedalspipa. 

Sonfjället har inspirerat 
Ragnwei Axellie till att  
skriva Kantat till Härjedalen. 

”Ljudet är dovare än i block-
flöjten, det är inte helt rent – 
det ska låta lite halvfalskt.”
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Isaksson. Han har tidigare bland annat 
tonsatt hennes Julkantat till Norden, som 
uruppfördes i Sveg 2010.  

Naturlyrik i folkton
Kantat till Härjedalen innehåller sex sånger 
med några korta texter emellan. Detta 
är klingande naturlyrik, för det är natu-
ren som är kännetecknande för det glest 
bebodda landskapet, som i hög grad lever 
på turismen. 

– Vi tycker att det är väldigt roligt att 
Ragnwei har författat något som är lokalt, 
säger Bengt Isaksson, som gärna åtog sig 
uppdraget att tonsätta sångerna.

Det har blivit folktonsinspirerat, berättar 
han, med Härjedalspipa, fioler och vanlig 

Ragnwei Axellie.

I Härjedalens inre 
sjunger friheten sin sång 
Och fjällens alla vindar 
sjunger ut den gång på gång 
De sjunger om den frihet 
som vill oss alla väl 
Och lär oss hitta tonen 
till friden i vår själ
(Ur I Härjedalens inre, en av sångerna  
i Kantat till Härjedalen)

flöjt, men mest piano. Sopransolisten kom-
mer från kören. 

Både Ungdomskören och vuxenkören 
Svegs körsällskap är med och uruppför den 
drygt 20 minuter långa kantaten. Den ska 
avsluta körernas vårkonsert i Svegs kyrka 
den 25 maj. I anslutning till konserten stäl-
ler Ragnwei Axellie ut måleri i församlings-
hemmet. 

– Det är bilder som överraskande har 
fötts till kantaten, säger hon. 

Text: Marita Sköldberg

”Plötsligt hörde hon en inre viskning,
– Den sa ’skriv Härjedalen närmast 
himlen’, berättar Ragnwei.”
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En öppen kran från himlen. Så 
beskriver tonsättaren Maria Löf-
berg sin drivkraft. Från små bruks-
körstycken till symfonier har hon 
skrivit, med ett antal kantater där-
emellan.

Havet är nästan onaturligt blått denna 
aprildag. Lärkorna sjunger i skyn, på en 
åker söker en nyanländ tofsvipa mat i fjol-
årsstubben. I förgrunden ligger de av havet 
rundslipade stenarna och i bakgrunden 
den gamla fiskarbyn Glommen, där Maria 
Löfberg och hennes familj bor sedan åtta år 
tillbaka. 

Bakom oss står Morups fyr, som det har 
bildats en förening för att rädda, och som 

Maria Löfberg har skrivit ett orgelstycke till. 
– Mats Larsson i Eksjö gjorde en beställ-

ning för orgel, jag skrev variationer av Alf 
Hambes Himlasprång. Han tyckte det blev 
bra och så fick han höra om fyren och sa 
”kan du inte skriva att fyrstycke?”.

Resultatet blev Fyrhymnen, som urupp-
fördes på Morups musikdagar nu i helgen. 
Musikdagarna, som Maria startade när 
hon kom till församlingen, men som i och 
med årets upplaga har gjort sitt. Nästa år 
ska pengarna satsas på barnverksamheten 
i stället. 

– Det kanske har haft sin tid, men det 
känns lite sorgligt, säger Maria, men menar 
samtidigt att hon gärna är med och visar att 
det är helt okej att lägga ner saker i kyrkan. 

Skriver efter behov
Att beklaga sig ligger inte för Maria Löf-
berg. Hon är fullproppad med smittande 
glädje, och hon älskar att möta människor, 
säger hon. 

Det gör hon både i sin tjänst som kyr-
komusiker i Morup utanför Falkenberg, 
och som tonsättare. Vad hon skriver och 
för vilka instrument beror i hög grad på 
vilka musiker hon råkar träffa på, och vad 
de behöver. Det har blivit stycken för både 
slagverk, horn och basklarinett, och för 
damkör till symfoniorkester – det senare i 
en kompositionstävling i Finland, där hon 
kom tvåa. 

Men mycket av hennes komponerande 
är för kör. En hel del stycken får hennes 
egen kyrkokör uruppföra. 

Sju kantater
Bland de första utgivna verken finns ett 
antal kantater som hon skrev mot slutet av 
1990-talet. 

– Formen i en kantat blir som ett svar-
vat handtag, förklarar Maria. Det är en 
klump i början och slutet, och kanske lite i 
mitten, och smalare emellan. 

Det vill säga att kantaterna börjar och 
slutar med pampiga körstycken och har lite 
mer lågmälda solopartier däremellan. Tre 
till fem sånger är lagom, tycker hon. 

Sju kantater har det blivit till olika dagar 
i kyrkoåret, bland annat kyndelsmässoda-
gen, allhelgona och pingst. Ursprunget till 

Fyrar, handtag och kranar 
Maria Löfberg skapar musik efter behov

”Jag tycker att konsten ska 
kunna trösta också, och lov-
sjunga”

En kort bit från havet, i Glommen utanför Falkenberg, bor Maria Löfberg. Men det är inte natu-
ren som ger henne musikalisk inspiration, den får hon i kyrkan. 
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den senare var en aria som hon skrev till 
en tenor hon kände. Senare byggde hon 
ut temat och resultatet blev tre körkoraler 
och två arior. Texterna är alla hämtade ur 
Bibeln, liksom i många av henne verk. 

– Jag går i fader Bachs fotspår, säger hon 
och skrattar. Om det skulle knipa riktigt får 
jag skriva något själv, men helst inte.

Kantaterna tillkom för att det fanns ett 
behov och de tillhör hennes bästsäljare 
eftersom de blir ett hanterbart projekt för 
många mindre körer, berättar hon och 
kommer på att hon kanske skulle åter-
komma till kantaterna och skriva en för 
midsommar. 

– Gör ni den då? frågar hon när jag 
berättar att min kör brukar sjunga på mid-
sommardagen.

Går inte att sluta
Något annat jobb än musikerns har Maria 
aldrig haft. Hon har skrivit musik så länge 
hon kan minnas. 

– Jag har alltid tyckt om att hitta på, som 
barn kunde jag fantisera ihop sagor och 
sånger som kunde hålla på en hel eftermid-
dag. Jag har försökt sluta ibland, men det 
går inte. Vissa perioder kommer inget, och 
först tänker man att det blir inget mer. Men 
så kommer idéerna, och de vill ut. 

Ofta dyker de upp när hon hör en pre-
dikan. 

– Det finns en kran i himlen, om den är 
på finns en drivkraft att göra det klart, även 

om det inte alltid är så kul, säger hon om 
varifrån hon får inspirationen. 

– Det är ingen idé att vänta på inspira-
tion, om man börjar blir man inspirerad. 

Men ibland kommer ingenting, och då 
är kranen inte på, fortsätter hon. 

– Jag kan misstänka att om jag har lust 
utan idé blir det inget. Men har jag en idé 
brukar det bli något. Det är någon gudom-
lig inspiration, ”det är meningen”.

Lusten att skriva kan komma ute i natu-
ren, den som hon har nära husknuten och 
kan tycka är så vacker, men hon lyckas säl-
lan skriva något av det. Det är i kyrkan hon 
får de bärande idéerna. 

Just klar med juloratorium
Texter inspirerar också mycket. Utöver 
bibeltexter på svenska skriver hon gärna 
för de klassiska latinska – det är vackra 
ljud, tycker hon. Och så skriver hon till 
andras texter. När vi ses har hon nyligen 
kommit hem från en tvåveckorsvistelse i 
Italien. Genom medlemskapet i Föreningen 
svenska tonsättare fick hon möjlighet att 
vistas i föreningens lägenhet där. Där har 

hon suttit och skrivit ett juloratorium. Det 
kommer att uruppföras i Årsta-Enskede 
församling på trettondedagen nästa år. Tex-
terna till de sju sångerna är skrivna av Åsa 
Hagberg och nu är oratoriet nästan klart. 
Maria tänker sig kör och stråkkvartett, och 
det numera ovanliga instrumentet triangel. 

Ett par av satserna har hon spelat för sin 
man, Bengt, hennes bästa kritiker, säger 
hon, inte utan viss ironi. 

– Hennes bistraste, fyller Bengt i, när 
han kommer med hembakat bröd till 
uterummet där vi sitter och njuter av den 
annalkande våren. 

– ”Du skriver likadant igen”, brukar han 
säga. Man kan behöva få höra det ibland. 

– Det låter Maria, du har en personlig 
stil med en stor variation, säger Bengt.

Två stilar, tycker Maria, en smörig och 
en mindre smörig. 

– Den nutida konsten ska provocera, 
men jag tycker att konsten ska kunna trösta 
också, och lovsjunga – det är lite exklusivt i 
kyrkan. Men jag försöker hålla mig från det 
andra diket, det alltför lättsamma. 

Maria är bra på att förverkliga sina 
drömmar, menar hon, och hon har fått god 
hjälp av sin församling. Men en dröm har 
hon svårt att göra verklighet av med bara 
egen och församlingens kraft. 

– Att få komma till Göteborgssymfoni-
kerna och höra dem framföra min symfoni. 

Text och foto: Marita Sköldberg

”Det är ingen idé att vänta 
på inspiration, om man bör-
jar blir man inspirerad”

Maria Löfberg i sitt arbetsrum i hemmet i 
Glommen. Tavlan med kråkan är målad av 
hennes man Bengt. 

”Det här är min egotripp”, säger Maria Löfberg om not-
hyllorna där Händel och Mozart får dela på en låda 
medan Löfberg får två för sig själv.
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I körsvängen

Linn Smitterberg, körledare för Sten
kyrkakören, som nyligen utsågs till Årets 
kör 2012 på Gotland. Här är hon tillsam
mans med kören i priskonserten i 
 Väskinde kyrka.

Varför fick ni priset Årets kör?
– Det är en kör som inspirerar bygden, det är 
stor åldersspridning och blandad repertoar. 
Det är en glad kör, en glädjespridare. 

Vad innebär priset?
– 10 000 kronor från Gotlands körförbund, 
samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands-
musiken och Wessmans Musikförlag. Got-
lands Gosskör fick ett hedersomnämnande 
och 3000 kronor. Och så är det äran förstås, 
det är jätteroligt. Det är ett precis nytt pris. 
Den kör som vann skulle hålla en konsert, 
så det hade vi tillsammans med gosskören i 
Väskinde kyrka 23 mars. 

Har priset betytt något mer?
– Det har inneburit ganska mycket upp-
märksamhet och till gudstjänsterna har det 
kommit fler personer än tidigare. På våra 
konserter brukar det komma många, men 
nu har det kommit fler till gudstjänsterna 
också. Det är roligt för församlingen.

Vilken församling är det?

Hallå där

– Stenkyrka församling med Stenkyrka, 
Tingstäde, Martebo och Lummelunda sock-
nar. Vi försöker sjunga i alla fyra kyrkorna, 
alla vill ju att det ska hända något och sång-
arna kommer från olika socknar. Det är 22 
stycken i kören, från 24 till 80 år. 

Vad har ni på gång nu?
– 19 maj har vi en musikgudstjänst i Sten-
kyrka kyrka. Det blir en stor avslutning med 
alla körer i församlingen. Det är den sista 
stora grejen jag gör, jag ska sluta sen. Jag 
flyttar till fastlandet i höst. 

Vad brukar kören göra mer än sjunga  
i gudstjänster?
– Vi har haft ”Stenkyrka salonger” med mat 
och sång, musikkaféer, ibland har vi kon-
serter utanför kyrkan, på Folkets hus bland 
annat. Vi brukar alltid ha något där publiken 
får vara med och sjunga också. I Väskinde 
hade vi Go tell it on the mountain som all-
sång på slutet.  

Vad ska ni göra för prispengarna?
– Det blir en utflykt med kören på national-
dagen. Det blir här på Gotland, och då ska 
vi göra en konsert också.  

Text: Marita Sköldberg
Foto: Kristian Hederfeld

Tretton kyrkomusiker och präster samt en 
norsk dominikansyster gjorde i slutet på 
april i regi av Linköping stifts kyrkosångs-
förbund några intensiva dagars studie- och 
inspirationsbesök i Paris.

Några glimtar:
I St Gervais alldeles bakom Stadshuset firar 
dubbelklostret Fraternites Monastique de 
Jerusalem sina gudstjänster, tre gånger om 
dagen i anslutning till stadslivets puls. De 
ser som sin särskilda kallelse att leva Guds 
hjärta i stadens hjärta. Den liturgiska musi-
ken är nästan helt från det väldiga verk 
”Gudsfolkets körliturgi” som den franske 
dominikanbrodern André Gouzes kompo-
nerat. Den tar vara på den kristna kyrkans 
klassiska arv och är samtidigt, på något 
märkligt sätt, i samklang med vår egen tid.

Vid Victor Hugo-platsen firar Betle-
hemssystrarna daglig mässa och vesper. 
De är egentligen eremiter och hör inte 
alls hemma i storstadsbruset. Men en 
Parisbiskop tyckte att de behövs där och 
bad dem slå upp ett kloster mitt i staden. 

Deras gudstjänst är 
mycket mättad och 
liturgin sällsamt 
vacker.

Söndagens 
 högmässa i  
St Eustache firas 
med sådär 1 000 
gudstjänstdeltagare, 
kör med körledare, 
försångare, en orga-
nist vid kororgeln 
och Jean Goullou 
vid huvudorgeln, 
som är Paris största 
med mängder av 
tekniska finesser. 
En vanlig högmässa 
där är klart mäktig.

I stadsdelen La 
Défense med 160 000 arbetsplatser men 
just inga bostäder finns ett ”Kyrkans hus” 
med daglig mässa och andra böner, mötes-
platser och samtalsgrupper; klart pastoralt 
intressant.

Det finns mycket att ta till sig och hämta 
hem från kyrkan i Paris.

Niklas Adell
Linköpings stifts kyrkosångsförbund

Liturgi mitt i storstadsbruset

St Eustache i Paris. Det finns ett spelbord i direkt anslutning till orgeln, 
alltså på läktaren, ett i mittskeppet.
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Psalmrebus rebusmakare Jan Rudérus

 Lösning till förra numrets psalmrebus

Notexempel 2

Notexempel 3
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Notexempel 2

Notexempel 1

Den här gången blir det inga matematiska 
krumbukter. Här nedan har vi fyra notexem-
pel. Klura ut, för varje exempel, vilken psalm 
och vilken vers det är. Granska den versens 
text och lista ut vad det är för textligt tema 

som dessa verser har gemensamt. Vi vill att 
ditt svar består av temaordet samt fyra olika 
ord som passar in på detta, ett ord från varje 
psalm. Ange också vilket ord som hör sam-
man med vilket notexempel.

Svaret skickar du senast 12 augusti på vykort 
till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta 
eller till kj@sjungikyrkan.nu. Glöm inte att ange 
fullständig adress.
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Notexempel 4

Tvådelat svar
Första notexemplet ger psalm nr 140 (Du bar ditt 
kors), vers 1 (”O kärleks höjd …”)
Andra notexemplet ger psalm nr 144 (O huvud, blodigt 
sårat), vers 6 (”i sista kampens nöd”)
Tredje notexemplet ger psalm nr 146 (Vad ljus över 
griften), vers 5 (”Ni fromma som klagar”)

140 + 1 + 144 + 6 – 146 + 5 = 150, som är psalmen 
Du segern oss förkunnar.
Textförfattare till både psalm 140 (notex1) och 150 är 
Erik Gustaf Geijer.

Vinnare denna gång är Henning Normark, Skellefteå 
som får en cd-box med Bach-kantater. Grattis!

I körsvängen

Den 20 april hade Medelpadskontrakten 
barnkördag i Tuna kyrka. Ledare för dagen 
var Sibylle Menzel, utbildad musikhand-
ledare och pedagog. Barnkörerna kom 
från Ås, Njurunda, Tuna och Sköns för-
samlingar. Totalt medverkade 35 barn från 
6–12 år och fyra körledare. Dagen arrang-
erades av Kyrkosångsförbundet i Härnö-
sands stift och Tuna församling.

Sångerna handlade om vänskap, att 
se varandra och om naturen. Vi arbetade 
mycket med rytminstrument , sångosti-
naton och kanon. I sången När vindarna 
leker fick barnen hålla upp stora sjalar och 
föreställa vindar.  

Kl 15 var det dags för en liten musik-
gudstjänst för föräldrar och anhöriga. Den 
blev mycket uppskattad! Körledarna tura-
des om att spela piano och rytminstrument 
till sångerna, och Sibylle spelade gitarr och 
trumma. Gudstjänsten avslutades med 

Vindar och blommor på barnkördag i Tuna

sången Blommor och kärlek med barnkö-
ren och hela församlingen. Ett fint avslut på 
en härlig dag!

Psalmrebus till nr 3 2013

Ann-Kristin Färnström
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Sveriges Kyrkosångsförbund har 21 med-
lemmar. De flesta delförbund är regionala, 
av dem följer majoriteten stiftens gränser, 
några är intresseinriktade. Med start i 
detta nummer ska Körjournalen berätta 
om de olika delförbunden. Först ut är 
90-årsjubilerande Skara stifts kyrkosångs-
förbund.

Ljungskilekursen har funnits med 
sedan Skara stifts kyrkosångsför-
bunds barndom. Samarbetet med 
Svenska Kyrkans Unga är också 
invant. Gospeln rycker nu fram, lik-
som Våga sjunga-körerna. 

Skara stift består till stor del av landsbygd, 
följaktligen är många av körerna i Skara 
stifts kyrkosångsförbund (SSK) traditio-
nella kyrkokörer. Men antalet gospelkörer 
ökar, nu är de 14. 

– För elva år sen undrade vi var de som 
sjunger gospel är. Så vi startade gospelda-
gen och det kom massor på en gång, berät-
tar Per Larsson, ordförande sedan 2001 och 
präst i Skara domkyrka.  

I höstas anmälde sig över 300 personer 
till gospeldagen som arrangeras i Falköping 
och leds av Anki och Magnus Spångberg. 
200 sångare får plats. I höst blir det för 
tionde gången.

Några år efter gospeldagen startade 
Våga sjunga-dagen, som äger rum i Skara 
under ledning av Ewa Hermansson, en av 
tre förbundsdirigenter. 

Barn- och ungdomskörhelger och -läger 
har funnits längre, med Svenska Kyrkans 
Unga (SKU) i stiftet som huvudarrangör.

– Vi bidrar till finansieringen. Nu tän-
ker vi också bli mer aktivt deltagande i 
planeringsarbetet, berättar Per Larsson om 
samarbetet. 

Nytt för i år är även att SKU har två 
representanter adjungerade i stiftsförbun-
dets styrelse. 

Kursledare i 40 år
Den klart längsta traditionen i förbun-
det har emellertid Ljungskilekursen som 

arrangeras under en sommar-
vecka, i år 29 juli till 4 augusti. 
Kursen, som kallas dirigent- 
och röstvårdskurs, går tillbaka 
till 1920-talet. I nästan 40 år 
har Per-Olof Hallgren varit 
kursledare, så också i år. Kur-
sen har ett tak på 50 deltagare, 
varav tolv är dirigenter och 
övriga korister. Under lörda-
gens musikgudstjänst i Ljungs 
nya kyrka dirigerar de tolv 
dirigenterna varsitt stycke. 

Tre av dirigenterna kom-
mer i allmänhet från två körer 
på Katedralskolan i Skara. Där 
finns den stora manskören 
Musikens Vänner, startad 
1886, med två dirigenter som 
är elever på skolan, och flick-
dubbelkvartetten Octo Puel-
lae med en dirigent. 

– De utvecklas otroligt 
under den här veckan, det är så roligt att se, 
säger Gunilla Jacobsson som har varit med 
på Ljungskilekursen i två år, som körsång-
are. Hon är också ledamot och informatör i 
SSK:s styrelse.

– Första året fick jag gå för att jag var ny 

i styrelsen. Det var så bra, så då gick jag ett 
år till, berättar hon. 

Vem som helst kan anmäla sig till 
Ljungskilekursen, men medlemmar i SSK 
får rabatt. 

90 år med sommarkurser 
och samarbete

Ny serie  
i Körjournalen

”Samsjungningen 
inom körerna var 
anvånande god, 
och det hela gjorde 
ett synnerligen gott 
intryck”

Skara stifts 
 kyrkosångsförbund
Bildat: 1923, under namnet Västergötlands kör-
förbund.

Antal medlemmar: 212 körer med totalt 4158 sång-
are (31 december 2012).

Återkommande verksamhet: Ljungskilekursen – 
årlig sommarkurs som började på 1920-talet, Gos-
peldagen på hösten fyller tio år i år, Våga sjunga-dag 
i januari sedan några år tillbaka, ungdomskörhelg 
på våren, barnkörhelg på hösten, sommarläger för 
barn och unga, de tre sista samarrangemang med 
Svenska Kyrkans Unga. Sponsrar körer som anlitar 
en sångpedagog med 1000 kr, max 20 000 per år. 

Informationskanaler: www.skara.sjungikyrkan.nu 
samt ett nyhetsbrev som kommer ut fyra-fem gånger 
om året.

Styrelse: Tio ledamöter inklusive ordförande och 
tre förbundsdirigenter, samt tre suppleanter. Samt-
liga väljs på ett år. Just nu är en ledamot präst, tre 
körsångare och övriga kyrkomusiker. I styrelsen 
ingår också en representant från stiftet och två från 
Svenska Kyrkans Unga.

Medlemsavgift: 15 kr per deltagare för barn- och ung-
domsgrupper, 25 kr per deltagare för vuxengrupper. 

Logotype: Ingen.

Intäkter: Stiftskollekt på kyndelsmässodagen (delas 
procentuellt med Sjuhäradsbygdens kyrkosångsför-
bund efter antal medlemmar i Skara stift), några för-
samlingskollekter per år, medlemsavgifter.

Vad är det för en konstig ordning?
Ordningen bland Sveriges Kyrkosångsförbunds delförbund, på delförbundssidan 
på sidan 19, följer Svenska kyrkans stiftsordning. Det är en gammal ordning 
sedan åtminstone 1164, då det blev en ärkebiskop i Uppsala. Från allra första bör-
jan var dock Skara först, eftersom det är det äldsta stiftet. 

Att Uppsala kommer först beror på att ärkebiskopsstiftet var/är det förnämsta, 
med bästa biskopslönen, berättar Ragnar Norrman på Stiftshistoriska kommittén 
i Uppsala. Linköping placerades tvåa därför att stiftet var större och hade bättre 
biskopslön än Skara. I stort sett kommer stiften därefter i åldersordning.

Senare har det dock skett förändringar som bland annat delningar av Uppsala 
stift 1647 och av Härnösands stift 1904. Lunds stift tillhörde ursprungligen Dan-
mark och har fått en plats i mitten, trots att det redan 1103 upphöjdes till ärkestift 
över hela dåvarande Norden.

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet    
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Hembygdskörer startade
Närmare hälften av förbundets drygt 200 körer är traditionella 
kyrkokörer. De flesta år arrangeras något större evenemang 
som passar just dem. På senare år har det bland annat sjungits 
Requiem av Hambe/Kennemark och Kvintessens av Anders 
Nyberg. Den 19 oktober blir det åter en större körsammandrag-
ning, som avslutning på 90-årsjubileet (läs mer på nästa sida).  

Ända fram till 1993 hette förbundet Västergötlands körför-
bund. En regnig sensommardag 70 år tidigare hade fyra hem-
bygdskörer träffats i Grävsnäs och bildat förbundet, som med 
tiden kom att bli ett förbund för enbart kyrkokörer. 

Den 1 september 1923 skrev Skaraborgs Läns Tidning: ”Sam-
sjungningen inom körerna var anvånande god, och det hela 
gjorde ett synnerligen gott intryck”. 

Det återstår att se om tidningen upprepar berömmet efter den 
19 oktober.

Text och foto: Marita Sköldberg

Framför domkyrkotornen står Kristian Hjertén, ordförande för 
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift som kyrkosångsförbundet har 
ett nära samarbete med, Gunilla Jacobsson och Per Larsson, styrel-
seledamot respektive ordförande i Skara stifts kyrkosångsförbund.

En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att få en kör
att lysa lite extra, vare sig det är en skolkör, studentkör,
kyrkokör eller annan vokal ensemble. Kurs ledare är diri-
genten och körledaren Erik Heller stedt som bl.a. leder
Uppsala universitets operakör. Kursen arrangeras i sam-
arbete med Sensus och Vittinge församling. 
Info: www.svenskakyrkan.se/vittinge/körer

Kurs i kördirigering A
6-8 september i Vittinge
Individuellt anpassad 
undervisning i liten grupp

Morgongåva
akadeMien

Skara
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Ökat samarbete mellan körer är 
målet för körstafetten. Den är en del 
av 90-årsjubileet för Skara stifts kyr-
kosångsförbund. 

I slutet av april hade elva körevenemang 
anmälts till förbundet. Evenemangen går ut 
på att två (eller flera) körer samarbetar och 
sjunger först hemma hos den ena, sedan 
hos den andra. Det är stor variation hittills, 
med folkdansmässa, dansbandsgudstjänst, 
gospelkonsert, musikal och några musik-
gudstjänster. Samt ett antal valborgsmäs-
sosjunganden. 

Nu närmast är det Hova kyrkokör och 
Sävarekören som på pingstdagen sjunger 
tillsammans i Sävare kyrka.

Och fler lär det bli.
– Vår körledare har pratat om att vi 

kanske skulle göra något tillsammans med 
Skövde, berättar Gunilla Jacobsson som 
sjunger i Skara domkyrkokör.

Körstafett del av jubileum

En karta med alla inritade stafettdelar finns på Skara stifts 
kyrkosångsförbunds hemsida. Den uppdateras med nya röda 
prickar allteftersom körsamarbetena rapporteras in.

– Vår tanke var att vi inte ska göra något 
jättestort som blir ”inte en sak till” för 
körerna, utan det ska kunna ingå i det 
vanliga, berättar Per Larsson, ordfö-
rande i stiftsförbundet. 

Den 19 oktober ska körsta-
fetten, och 90-årsju-
bileet, avslutas med 
körmaraton i Skara 
domkyrka, då man 
hoppas att så många 
som möjligt av sta-
fettkörerna och andra 
körer vill medverka. Det 
hela ska avslutas med att 
alla deltagare sjunger några 
sånger tillsammans.

 
Text och foto: Marita Sköldberg

Elisá s med jättekör i Ullervad
Vintern 2012 väckte arbetslaget i Uller-
vads församling idén att göra en dans-
bandsgudstjänst tillsammans med Elisa´s. 
Flera av bandets medlemmar har sina röt-
ter i församlingen och föräldrarna till några 
av dem sjunger i en av pastoratets körer. 
Elisa och bandet var direkt med på att 
göra en musikgudstjänst med temat ”Kär-
lekens väg”, där sånger ur Elisa´s reper-
toar men också andra körsånger på temat 
skulle finnas med. Det beslutades om 

sånger, stämmor skrevs och spelades in 
på cd för att ge körsångarna möjlighet att 
öva. Fyra veckor före gudstjänsten gick 
första övningen av stapeln med ca 100 
körsångare i kören! De kom från Lugnåsk-
ören, Pro Via kören i Björsäter, Markören 
i Tidavad, Nu kören i Ek, Ullervads kyrko-
kör, Candela och Candle Lights.

Den 17 februari var det dags för det 
efterlängtade mötet mellan den taggade 
kören och bandet. Körerna och bandet 

övade, kyrkvaktmästaren jobbade med 
ljudet, kyrkoherden kontrollerade att bi-
belorden han tänkt läsa mellan sångerna 
passade in. Dansparen prövade det lite 
ovana dansgolvet i kyrkgången. När de 
slutade öva en dryg timme före musik-
gudstjänsten var kön av människor redan 
lång utanför kyrkan och snart var alla 550 
platser i kyrkan besatta.

Och vilken gudstjänst med blev! Liv, 
rörelse, bibelord från bland annat Höga 

visan och predikan i kärlekens 
tecken. Elisa´s sprudlande 
glädje smittade! Kören sjöng 
med glöd och engagemang 
och församlingen sjöng med. 
Många människor har vittnat 
om sina upplevelser från mu-
sikgudstjänsten. En kvinna 
kom tårögd in på pastorsex-
peditionen veckan därpå och 
sa: ”Det var så som jag före-
ställer mig himlen förstår ni”. 

Text: Kristina Gustavsson
Foto: Anneli Rajamäki Frykén

Sverige runt med Kyrkosångsförbundet    
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Kärleksmusikal i Dala
I Dala kyrka framfördes på 
påskdagen musikalen Kärle-
kens väg av Jerker Leijon. De 
körer som medverkade är alla 
från Stenstorps pastorat men 
från fyra olika församlingar; 
DBH-kören, Gudhemskören 
Dacapo, Stenstorps kyrkokör 
och Vågasjungakören. 

Foto: Susanne Carlsson

Nedsläckt gospel i Mariestad
Mariestad Gospel och Fägre-våga-
sjunga-kör från grannpastoratet gjorde ett 
körsamarbete den 23 mars under Earth 
Hour* i Mariestads Domkyrka. Vi sjöng 
gospelsånger som båda körerna sjungit 
förut och några sånger som var kända 
av den ena kören men ny för den andra. 
Många sånger hade världstema såsom 
allsången He´s got the whole world in 
his hands, och körsångerna We are the 
world, He is the light of the world och 
When we believe in God´s creation.

Konserten kallades Gospel Unplugged 
och ambitionen var att använda så lite 
elektricitet som möjligt. Domkyrkan var 
nedsläckt och upplyst med levande ljus – 
endast några svaga strålkastare lyste på 
kören. Kompbandet spelade på akustisk 
flygel, cajun, saxofon och kontrabas. 
Solister och diktläsning fick förstärkas 
av mikrofoner. Istället för eldrivna kyrk-
klockor ringde vi in konserten med hjälp 
av Shimes.

Som avslutning sjöng vi Total praise 
av R. Smallwood. När sången var slut 

spred de 50-talet sångarna ut sig i kyrkan 
med varsitt levande ljus i handen medan 
vår diakon läste välsignelsen och sedan 
stämde kören upp i avslutningen på 
sången igen, det vackra Amen-partiet. 
Det blev väldigt stämningsfullt.

Konserten var välbesökt och i sep-
tember kommer 
Mariestad Gospel 
att besöka Fägre-
våga-sjunga-kör och 
körledaren Maria 
Johnsson.

Annika Pålsson 
kantor i Mariestads 

församling

*Earth hour är en global miljömanifes-
tation, initierad av Världsnaturfonden. 
Människor över hela världen visar sitt 
engagemang för miljön genom att släcka 
ljuset under en timmes tid.

Skara   
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Delförbundsinfo  Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts  
kyrkosångsförbund
17–28 juni Kyrkomusikalisk sommarkurs i 
Uppsala
15–17 nov Körhelg för tjejer på Stiftsgården 
i Undersvik
Anmälan och info: Mia OldebergHuusko, 
maria.oldeberghuusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts  
kyrkosångsförbund
21 sep Workshopdag för körsång-
are,  Vadstena
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ 
linkopingsstift (Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin 
WallKällming,  
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Övriga frågor: Sekreterare Niklas Adell

Skara stifts  
kyrkosångsförbund
6–9 juni Musikläger för ungdomar på 
Flämslätt (Samarbete med Svenska kyrkans 
unga)
29 juli–4 aug Dirigent- och röstvårdskurs på 
Ljungskile folkhögskola
5 okt Gospeldag i Falköping
19 okt Firande av 90-årsjubileet med kör-
maraton under dagen och avslutande 
 konsert på kvällen
Info: Gunilla Jacobsson   
Gunilla.Jacobsson@slu.se
Hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens  
kyrkosångsförbund
31 aug Repetition i Sjöbo kyrka, Borås, inför 
kyrkosångshögtid i oktober
13–14 sep Koristkurs på lärjungagården i 
Torestorp. Anmälan senast 31/5
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Gustavi 
domkyrka, Göteborg (tillsammans med 
Göteborgs norra och Hallands kyrkosångs-
förbund)
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
13–15 sep Ung sång, för tjejer & killar 15–25 
år, Stiftsgården i Rättvik 
Info: Anna Kjellin:  
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Viveca 
Sjödell, viveca.sjodell@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts  
kyrkosångsförbund
19–20 okt Kyrkosångsfest 2013, Sofiakyr-
kan, Jönköping
9 nov Ungdomskördag med Afrikatema
Info: Patrik Sassersson,  
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.vaxjo.sjungikyrkan.nu

Förbundet Kyrkomusik  
i Lunds stift
26 maj Årsmöte i S:t Johannes församlings-
hem, Malmö
28 sep Röstcoachdag i S:t Hans försam-
lingshem, Lund 
17 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka, Hän-
dels Messias
Info: Katarina Koos,  
katarina.koos@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fkl.se

Hallands  
kyrkosångsförbund
21 sep Barnkördag med Karin Runow,  
i Falkenberg
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Göteborgs 
domkyrka (tillsammans med Göteborgs 
norra och Sjuhäradsbygdens kyrkosångs-
förbund)
Info: Birgitta Eliasson,  
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.halland.sjungikyrkan.nu 
 

Göteborgs stifts norra 
kyrkosångsförbund
14–16 juni Barnkörläger på Åh
16–18 aug Italiensk körhelg på Ljungskile 
folkhögskola
14 sep Övningsdag inför Stiftskyrkosångs-
dag, Spekeröds församlingshem
5 okt Stiftskyrkosångsdag i Göteborgs 
domkyrka (tillsammans med Hallands och 
Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund)
Info: GunBritt Marcusson,  
gunbrittmarcusson@hotmail.com 
Hemsida:  
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

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

Kyrkosångsförbundet  
i Härnösands stift
13–15 sep Sundsvalls gospelfestival. Mass-
choir, seminarier, gospelmässa och konsert. 
www.sundsvallsgospelfestival.se   
28–29 sep Körläger Lögdö Bruk, från 10 år. 
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: AnnKristin Färnström,  
AnnKristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu, i menyn 
Delförbund

Luleå stifts södra  
kyrkosångsförbund
1–2 juni Kyrkosångshögtid i Stensele kyrka
Info: ewa.miller, ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

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

Gotlands Körförbund
15 juni Projektet Förklädd Gud avslutas med 
konsert i Visby domkyrka
Info: Ulf Smitterberg,  
info@korpagotland.se 
Hemsida: www.korpagotland.se

Stockholms stifts  
kyrkosångsförbund
Info: emelie.power@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans  
Gosskörförening
23–26 maj Gosskörfestival i Rättvik
Info: Lars Beckman,   
Lars.beckman@svenskakyrkanlinkoping.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri  
Sällskapet för 
svenskt gudstjänstliv
Info: Gun Palmqvist,
gun.palmqvist@svenskakyrkan.se

Svenska Schützsällskapet
18–20 okt Schützhelg i Olaus Petri kyrka, 
Örebro
Info: AnnCristine Lundquist,  
AnnCristine.Lundquist@slu.se
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

SKsf Förlag!
Det är nu några år sedan SKsf Förlag pro-
ducerade böcker och agendor men de 
innehåller material som fortfarande är an-
vändbart. Fyll på idébanken till reapris! 

Agendor för temagudstjänster
– Två musikgudstjänster i sommartid
– Två musikgudstjänster i allhelgonatid
– Två musikgudstjänster i stilla veckan
– Två musikgudstjänster för kyndelsmäs-

sodagen
– Shalomgudstjänst
– Psalmens gudstjänst
– Vid julkrubban, gudstjänster för jul- och 

trettondedag
– Agenda för högmässa på tacksägelse-

dagen
Åtta häften, paketpris 100 kr + porto (or

dinarie pris 356 kr)

Bokpaket
– Larsson, Lindström, Ljunggren: Tonsprå-

ket och trons språk
– Lindström (red): Den oumbärliga sången
– Rudérus: Grytevalla kyrkokör (kåserier 

publicerade i Körjournalen)
Tre böcker, paketpris 100 kr + porto (or

dinarie pris 320 kr)

Beställ via mejl till forlaget@sjungikyrkan.se 
eller på telefon 070-3318322. Ange vilket 
eller vilka paket beställningen gäller, hur 
många paket, beställarens namn, leverans-
adress samt faktureringsadress. Det går 
också bra att skicka beställningen per post 
till SKsf Förlag, Bartna 230, 66057 Väse.

Förlagets noter beställs numera hos  
Wessmans Musikförlag AB.  
Se www. wessmans.com.

Märken och medaljer  
hos Agneta
I april var det skifte på kamrerstjänsten i 
Sveriges Kyrkosångsförbund. Monica Pet-
tersson Forsberg efterträdde Agneta Lundell 
på posten. Dock fortsätter Agneta Lundell 
tills vidare med försäljningen av märken och 
medaljer.  
E-postadressen är agneta@sjungikyrkan.nu 
medan telefonnumret numera är  
070-887 02 44.

Rikskollekter till  
Kyrkosångsförbundet
Den 9 juni, 2 söndagen efter trefaldighet, 
delar Sveriges Kyrkosångsförbund rikskol-
lekten med SALT, barn och unga i EFS. 
Denna halva rikskollekt är direkt riktad till 
arbetet med barn och unga. En hel rikskol-
lekt får Kyrkosångsförbundet på Tacksägel-
sedagen den 13 oktober, en kollektdag som 
förbundet haft i flera år. 

Motionera till förbunds-
stämman
Årets förbundsstämma äger rum i Uppsala 
15–16 november. Kollektiva och enskilda 
medlemmar i förbundet samt delförbun-
dens styrelser är välkomna att lämna in 
motioner till förbundsstämman. Motionerna 
ska ha inkommit till kansliet senast den 15 
september. Information om förbundsstäm-
man skickas till delförbunden. Sveriges 
Kyrkosångsförbund håller förbundsstämma 
vartannat år. 

Vintermöte 2014
Traditionen med Vintermöten i Sigtuna fort-
sätter. 7–9 januari 2014 är det åter dags för 
tre dagar av fortbildning kring musiken och 

Lagerrensning 

gudstjänsterna i kyrkan. I år blev det fullt, så 
var uppmärksam och ute i god tid så att du 
säkert får en plats. 

Ungdomskörfestival 2014
Nästa år flyttar nationella ungdomskörfesti-
valen söderut. 1–4 maj äger festivalen rum, 
i Malmö. 

Körfest på Färöarna 2014
Färöarna är värd för Nordiska kyrkosångs-
högtiden under Kristi himmelsfärdshelgen, 
29 maj–1 juni 2014. Eftersom antalet 
deltagare är starkt begränsat är det troligt 
att alla Sveriges platser är uppbokade vid 
utgivningen av denna tidning, men den som 
vill göra ett anmälningsförsök eller bara veta 
mer går in på www.nksf2014.fo. Nordisk 
kyrkosångshögtid firas vart fjärde år, i olika 
nordiska länder. 

Nytt
gudstjänsthäfte 
från SKf Förlag

”Lovsången har en 
sommarförädlad självklarhet. 
Den formulerar en tacksamhet 
över det skapelsens under som 

vi av nåd får dela.”

”Om du har tusen skäl för att 
leva, om du aldrig känner dig 
ensam, om du vaknar med 

lust att sjunga…”

Ur ”I denna ljuva sommartid” 
– psalmgudstjänst i sommartid.

Agendan innehåller psalmer, medita-
tion och förslag till körsatser, diskant-
stämmor och mm.

Ur ”Tusen skäl att leva” 
 – gudstjänst för unga hjärtan.

Agendan innehåller förslag till psal-
mer och sånger för barnkör samt 
dikter av Dom Helder Camara.

Gudstjänsterna har tidigare givits ut i 
häftet ”10 Musikgudstjänster kring olika teman” (SKf 1996).

Rekvireras från:
SKf Förlag, 751 70 Uppsala. 
Tel: 018-16 94 47
Fax: 16 99 34
E-post: skf@sjungikyrkan.nu

Pris 45:-

I denna 
ljuva sommartid

Tusen skäl
att leva

Två
musikgudstjänster

i sommartid

Riksfester 2015
Planeringen är nu i full gång och om två år 
är det dags igen. Då inbjuds Sveriges kyr-
kokörer åter till riksfester. Det blir två fester 
under Kristi himmelsfärdshelgen 15–17 maj, 
i Borås och Örnsköldsvik. 

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



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds 
 försändelsen med nya adressen på  framsidan 
(ej adressidan) till KörJournalen,  
Essunga Stallaholm 457, 465 98 Nossebro 

POSTTIDNING B

Körresa, 
personalresa, eller 
församlingsresa …

Gör som många andra grup-
per, låt Klosterresor arrange-
ra er körresa, församlingsresa 
eller personalresa.

TEL. 0703 16 70 36
www.klosterresor.se


