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Hjärnan och hjärtat – tillsammans bildar de
den märkliga enhet vi kallar person.
Hjärnan – vi kan ställa oss utanför objektet

(mig själv, exempelvis) och betrakta, bedöma, dra
erfarenheter, förkasta eller acceptera. 

”Hjärtat” – det är den hemlighetsfulla del av
personligheten som vi spontant härleder till en
blodpump som hos människan är lokaliserad till
bröstkorgens vänstra del. Men, förstås, hjärtat står
i detta sammanhang för något helt annat: för för-
mågan att känna empati, göra etiska val, älska.
Något som enbart hjärnan inte är i stånd att göra.

Hans Hellsten går i detta nummer av KMT i
dialog med Hans-Ola Ericsson, två kollegor med
mycket gemensamt i synen på konsten, kyrkan
och musikeryrket. Två gränsöverskridare med det

ständiga reflekterandet och det bultande hjärtat
som följeslagare. Läs om vad som här uppenbaras
och samtidigt döljer sig.

Läs också om vad den finländska Tiina Korhonen
menar när hon säger att körledarens främsta upp-
gift är att avslöja människans skönhet.  Kanske har
även den målsättningen något att göra med be-
greppet person! Eller som hon säger: ”I lovsången
finner hjärtat sitt hem och genom att sjunga till-
sammans delar vi våra hjärtan med varandra.”

En rad svenska körer har nått stora internatio-
nella framgångar – läs om dem i Staccatoavdel-
ningen. Och så har kyrkomusikerutbildningen på
Ersta Sköndal högskola genomfört ett psalmskapar-
projekt med Anders Frostenson-stiftelsen.

Välkommen att möta vad som finns inom oss!

Nästa nummer
Nästa nummer av KMT utkommer 2 juli 2010. Annonsstopp 16 juni.

Introitus:

Inom oss
Henrik Tobin
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Ledare: Yrke och framtid
Henrik Tobin

’’Det kommer att
vara avgörande
för kårens framtid
om den själv för-
mår att på ett rätt
sätt företräda och
övertygande
motivera sitt
ämbete, om detta
inte tillräckligt sker
från teologins håll.

Under de senaste månaderna har utbildnings-
frågorna fått en framträdande plats i denna
tidning. Det handlar om yrket – kyrko-

musikeryrket. Och det handlar om framtiden.
Yrkets framtid kan handla om synnerligen på-

tagliga ting som exempelvis anställningsförhållan-
den. Men alltför ofta börjar debatten där istället för i
en reflektion över den grundläggande utmaningen
huruvida kyrkomusiken över huvud taget har något
existensberättigande! 

Någon gång kan det vara nyttigt att våga ställa
sig de där riktigt basala frågorna, de som vi ibland
kan mena står över all diskussion. Och som gör att
vi står handfallna när diskussionen plötsligt blossar
upp, när någon ifrågasätter själva grunden för
kyrkomusikeryrket.

Har då kyrkomusikerns yrke någon som helst
relevans idag?

Den frågan ställer sig också Walter Blanken-
burg, en av 1900-talets centralgestalter
inom den  tyska kyrkomusikaliska för-

nyelserörelsen. I ett föredrag från 1970 utgår han
från den nära samhörigheten mellan musiken och
kyrkans teologi, en närhet som både Martin Luther
och hans gode vän, kapellmästaren och kantorn
Johann Walter hävdade.

Blankenburg refererar till Walter som 1538 bland
annat skriver så här om musiken:

"Hon är tillika med teologin given oss här. Gud
har utformat musiken skönt och gömt den i teolo-
gin ... De är i vänskap så nära förenade att de skulle
kunna vara syskon."

Och i ett förord från samma år menarJohann Walter:

"...hon [musiken] hör egentligen och ursprung-
ligen till den heliga teologin. Ja hon är helt inlindad
och gömd i teologin så ock att den som står efter,
studerar och lär av teologin, i denna finner även
henne, även om han inte genast ser det, känner det
eller förstår det.”

Blankenburg sammanfattar sedan hela frågan
om kyrkomusikens framtid:
Kyrkomusikeryrkets framtid kommer i första hand

inte att hänga på huruvida och i vilken utsträckning den
institutionaliserade kyrkan bygger detta [yrke] ett hus i
vilket det kan existera materiellt och konstnärligt, huruvida
den personliga försörjningen och det kyrkomusikaliska
resursbehovet blir tillräckligt tillgodosedda, hur oundgäng-
ligen nödvändigt detta än är. Framtiden bestäms inte heller
i första rummet om kyrkomusiken vid måhända genom-
gripande strukturförändringar av det kyrkliga livet (slut
på folkkyrkan och det hittillsvarande sockensystemet, ny-
reglering av de kyrkliga inkomsterna, etc.) kommer att få
det beaktande och det hänsynstagande som tillkommer den.

Allt detta är sekundära frågor gentemot uppfyllande av
en oeftergivlig grundförutsättning. Denna består emellertid
i kyrkomusikerkårens medvetenhet om sin uppgift och om
dennas oeftergivliga nödvändighet. Det kommer att vara
avgörande för kårens framtid om den själv förmår att på
ett rätt sätt företräda och övertygande motivera sitt ämbete,
om detta inte tillräckligt sker från teologins håll.

Är det inte på tiden att med Johann Walter tala allvar
med våra dagars teologer? Att nutidens kyrka behöver en
teologi i vilken teologerna upptäcker musiken, emedan de i
denna stöter på Guds härlighet, är för dem en fråga om
överlevnad; ty en kyrka utan doxologisk [=lovprisande]
teologi är en sjuk kyrka.
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I huvudet på Hans-Ola Ericsson
Du har hunnit med mycket: orgelkonserter över hela världen, ett sextiotal skivinspelningar, orgelprojekt; för-
utom att vara orgelprofessor i Piteå sedan slutet av 80–talet har du haft gästprofessurer i Riga, København,
Amsterdam och Bremen och gjort master–classes lite varstans i världen; du är också kompositör med en rik
verklista och har också lett Norrlands kyrkopera. En sådan karriär är bara möjlig om man kommit igång
tidigt och det är nästan bara möjligt i musikerfamiljer. Är det så för dig? Eller har du frikyrkliga rötter?

Nej, det har jag inte. Min storasyster
sysslade med popmusik när hon var ung,
men annars är det är bara jag som är
musiker i min familj. Min far var krögare,
köksmästare – han ägde Bacchi Wapen
under min uppväxt i Stockholm. Han
arbetade med en otroligt hög intensitet
och med extremt höga kvalitetskrav på sig
själv och andra – han var min verkliga
förebild. 

Hur kom du till musiken?
Jag började i Stockholms gosskör. Egent-
ligen är det en rolig historia. Ledaren för
kören gick runt i alla första klasser i Stock-
holms innerstad. Alla pojkar fick ställa sig
upp och sjunga ”Tryggare kan ingen vara”.
Vi var väl en fem, sex killar som gick
vidare. Körledaren lyssnade på oss igen,

och sedan fick man en lapp: ”Du skall
komma till Mariaskolan på måndag klockan
16”. Jag gick hem till mamma, var alldeles
förtvivlad och sade att jag skulle börja
sjunga i Stockholms gosskör. 

Det hade du inte tänkt dig? 
Nej, verkligen inte. Jag hade föredragit fot-
boll. Men det var ju bara att gå dit. En av
de första sångerna jag sjöng var Händels
Lascia ch´io pianga. Tänk dig, sjunga på
italienska när man inte ens kan läsa
ordentligt! Men ... jag stannade i många år,
genom puberteten, och sedan var jag med
och kompade, när jag hade börjat spela
orgel. Vi satt på flyget hem från en turné –
Rumänien tror jag det var – och Roland
Nilsson frågade mig: ”Ska du inte börja spela
orgel?” ”Jo, gärna det”, svarade jag.

Men då spelade du redan piano. 
Ja, det gjorde jag. På den tiden var Stock-
holms gosskör kopplad till musikskolan
och varje körsångare skulle spela ett
instrument. Jag fick spela piano och efter
sjuan kom jag in i pianoklassen på Ackis.
Men jag började inte. Det hade gått att
ordna, men det var många kloka som sade
”gör det inte, pianisternas marknad är
räknad” och … jag hade ju bara gjort in-
trädesproven för att testa.

Du kanske redan var på väg mot
komponerandet?
Kanske. Jag tänker på en upplevelse som
ägde rum några år tidigare och som jag
tror är den som kom att påverka mig mest:
det västeuropeiska uruppförandet av
Pendereckis Utrenja som ägde rum i Stock-

Jag älskar tystnaden, det är där som de mest kreativa idéerna kryper på en, säger Hans-Ola Ericsson, gränsöverskridande organist
och komponist. Foto Ulf B. Johnson
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holm.  En barnkör från Adolf Fredrik med-
verkade, och det fanns ett gossopransolo
som jag fick sjunga.  Jag tyckte att musiken
var som en dröm – det var ju fortfarande
på Pendereckis experimentella tid – den
var otroligt färgstark och djup. Och vad
häftigt det var: Antal Dorati ledde massor
av instrument, konstiga och fantastiska
sångare som Elisabeth Söderström, Kerstin
Meyer, Kim Borg, Peter Lagger och andra
– och jag fick komma fram och bocka med
dem … och fick träffa Penderecki. 

Så det var egentligen min dröm att få
studera komposition för den här fantastiska
människan, Penderecki. Sedan blev det
något annat, men det är en annan historia ...

Men du kom att börja dina kompositions-
studier för Torsten Nilsson? 
När jag var tolv eller tretton. Jag hade hört
ett orgelstycke av honom och blivit
otroligt imponerad – jag hade aldrig hört
något liknande. Den här mannen måste
jag få kontakt med, tänkte jag, och stegade
iväg till Borgarskolan, där han under-
visade, sa ”goddag magistern” och visade
honom partituret. ”Ja, men du”, sade han,
”här har jag klasser i kontrapunkt, men det
här ser så spännande ut så om du vill får
du studera komposition privat för mig”.   

Det tog inte lång tid innan du skrev stycken
som Gesänge der Toten och Magnificat. 
Exakt. Jag var en liten Torsten Nilsson-
kopia. Men ...  han var en häftig förebild, så
otroligt kompromisslös till självförbränning
för det han trodde på. Han varverkligen en
hjälte. Och när jag blev sexton började jag
i Oscars motettkör, en fantastisk skolning
för en tonåring som levde för musiken. Där
var det  uruppförande på uruppförande på
uruppförande ... 

Och sedan utbildade du dig parallellt vid
Musikhögskolan i Stockholm (gamla kyrko-
musikerutbildningen) och vid Musikhögskolan
i Freiburg i södra Tyskland (orgel för Zsig-
mond Szathmáry och komposition för Klaus
Huber och Brian Ferneyhough). Men låt oss
växla över till ett parallellt spår. Vad ska en
ung organist idag kunna? Hur skall han eller
hon bära sig åt för att få en bra utbildning? 
Ja, det beror ju på ... Är det utbildning till
yrket organist? Eller till yrket kyrkomusiker?
Låt oss ta kyrkomusikern. Då tror jag att
man skall komma in så tidigt möjligt i en
god kyrkomusikalisk mylla, någonstans
där det finns en musiker som har goda
ideal – vilka behöver nog inte betyda så
mycket – och som är en god förebild. Att
redan från 10-11 års ålder få följa med i
kyrkoårets rytm, att redan från början få
med sig den idéhistoriska och teologiska
delen av kyrkomusiken, är jätteviktigt. Att
få ägna sig åt orgelinstrumentet i unga år,

att få krypa omkring i orgeln, att få upp-
leva mystiken i hantverket, allt från det
väldigt konkreta till det man verkligen inte
fattar någonting av – man måste få bli för-
förd. Pianot måste också vara med tidigt.
God pianoteknik är nödvändig om man
skall arbeta med musik från alla epoker. 

Den fria musikundervisningen har varit
ett fantastiskt redskap för allt detta. Tänk
vilken styrka det fanns i att varje heltids-
anställd organist hade ett antal timmar i
sin tjänst för att utbilda unga människor ...
Vi måste stödja de kloka kyrkoråd som
vågar satsa på de unga och deras musik-
skolning! 

Du sade något om goda ideal och att vilka
inte behövde betyda så mycket...
Det är inte försvarbart att undervisnings-
repertoaren slutar vid Mendelssohn. Det
är faktiskt inte möjligt. Dagens musiker
måste vara öppna för hela den stilistiska
bredden och också ha en stor stilmed-
vetenhet vad gäller helt andra genrer, jag
menar hela gospeltraditionen och även
populärmusikaliska uttryck.

Men du menar att elitkyrkomusikerna idag
även måste behärska detta?
Ja, vill man vara riktigt användbar så. Sen
kan man ju vara selektiv och säga: ”Nej, jag
väljer att bara arbeta med det här fältet”,
och sedan överlåta resten till någon typ av
popkantor som dom har i Tyskland.

Vad är det, en popkantor?
Det ären kyrkomusikermed en vanlig kyrko-
musikerutbildning A och B, men med extra
utbildning inom populärmusikaliska genrer
och med arbetsuppgifter inom dessa. De
skall kunna entusiasmera unga popband i
församlingarna.

Vad sägerdu om det lägre söktrycket till kyrko-
musikutbildningar jämfört med för tio år
sedan? Görde potentiella kyrkomusikerna något
annat istället? Eller har de blivit färre? 
Oavsett vilket tror jag att svaret är det-

samma. Det finns inte tillräckligt med
stimulans, framför allt därför att den fria
musikundervisningen minskat alldeles för
mycket. Sedan tror jag att man måste
fundera över vad kyrkomusik egentligen
är. Tänk efter – varför blev du och jag
intresserade av kyrkomusik?  Därför att den
hade en utsagokraft. Den sade någonting.
Den var väsentlig, musikaliskt, ideologiskt
och emotionellt.

Ibland tänker jag att man tillsammans
med ett gäng goda kollegor skulle starta ett
kyrkomusikaliskt institut. Man skulle
jobba inom kyrkan och göra den perfekta
profilutbildningen. Det är egentligen kon-
stigt att vi utbildar kyrkomusiker i en kon-
fessionsfri akademisk miljö som ju inte har
tillgång till helheten, eftersom alla ämnen
som är kopplade till konfessionen ligger
utanför. För mig känns det väldigt onaturligt.

*
Hur är du själv som lärare och rådgivare, är
du försiktig eller generös med råd, styr du
mycket eller lite...  är vägledning en viktig del
av undervisning? 
Ja, den ärviktig. Men den studerande skall
heller inte komma i ett beroendeför-
hållande till sina lärare. Själv är jag väldigt
närvarande, krävande och styrande i
början av en två- till fyraårig undervis-
ningsperiod, men sen försöker jag att
genomföra ett diminuendo, gradvis minska
mitt eget styrande och samtidigt öka
handlingsutrymmet för studenten, så att
när vi lämnar varandra, så är det slut, och
studenten kan gå vidare. 

Min orgellärare i Freiburg, Zsigmond
Szathmáry, gjorde faktiskt tvärtom, domi-
nerade mer och mer – och visserligen
lärde jag mig mycket av honom men det
tog mig åtta till tio år att frigöra mig.
Däremot är hans kollega, min komposi-
tionslärare Klaus Huber, min stora peda-
gogiska förebild. Man hade slitit med
några takter i en vecka, kom till lektionen,

Fortsättning på nästa sida

Kyrkomusik är något väsentligt: musikaliskt, ideologiskt, emotionellt, menar Hans-Ola
Ericsson, här i pedagogrollen. Foto Ulf B. Johnson
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och förmodligen var det inte särskilt bra,
men fanns det bara något litet korn av
högkvalitet så plockade han alltid fram det
först. Sen fokuserade han undervisningen
på det som var bra, det som var över-
tygande, det som hade fysionomi som
Alban Berg sade. Du blev alltid upplyft på
lektionerna.

Varför har du valt orgeln egentligen, du som
är så extremt kommunicerande? Du syns inte,
är långt ifrån publiken ...
Därför att det klingar så härligt! Men det
är klart – som organister måste vi vara
väldigt tydliga. Vi måste vara mer olje-
målande än pastellfärgsmålande för att det
ska nå fram. Och ärvi inte superklara med
vad det är vi vill säga ... ja då vittrar det
sönder. Då står man där sen med ingen-
ting. Bara puts som faller ner i små högar
av tristess.

Man kan också säga att du försäkrar dig om
att du kan kommunicera genom att göra
mycket annat än att spela orgelkonserter. Du
spelar in skivor, du spelar andra tonsättares
verk, du undervisar, du spelar orgel med
jazzband, du spelar orgel eller cembalo till-
sammans med din hustru, traversflöjtisten
Lena Weman-Ericsson, du skriver musik, du
arbetar med kyrkoopera … 
... och ibland drömmer jag om att ha en
kyrkomusikertjänst någonstans, kunna
jobba med en skicklig och visionär teolog,
som är öppen för musikens kraft, som
också tror på den här magin mellan ordet
och musiken. En amerikansk tonsättare
sade en gång att ”för att skapa den musik
som vi skulle vilja skapa, så behöver vi en
annan värld”. För att verkligen skapa den
kyrkomusik som jag känner skulle vara
värdig, eller åtminstone en musik där jag
skulle kunna vara helt ärlig själv, så behövs
nog en annan kyrka.  Den skulle vara tole-
rantare, öppnare, mera nyfiken, ödmjukare
än den är idag, vara en öppen intellektuell
scen, en öppen emotionell scen. En sådan
kyrka skulle vara underbar att uppleva.
Kanske var det så i Olof Hartmans Sigtuna
på 60- och 70-talen.   

Du är troende? 
Ja, djupt troende.

Har du alltid varit det? 
Ja, jag tror det. 

*
Vi har talat tidigare om undervisning, men
hur undervisar du dig själv, hur gör du när
du skall lära dig ett nytt stycke?
Jag måste röra på mig minst en timme per
dag, antingen på löpbandet eller i skogen,
och då jobbar jag gärna på de stycken som
jag har på gång. Ett verk på tio minuter, det

kan jag gå igenom två, tre gånger under en
promenad. Jag jobbar med allt från över-
gripande musikaliska strukturer, intensi-
tetsutvecklingar och fraseringsideer till
tekniska småproblem. 

Min första, nej andra, pianolärarinna,
Maj Fougstedt,  lärde sina elever att arbeta
med partituret, utan instrument – man
satt och läste. Under en övningstimme kan
kanske upp till tjugo minuter gå åt för djup-
läsning av partituret. Det där tror jag är
underskattat. Man djupläser inte bara för
det visuella minnet utan också för att få en
tätare kontakt med materian. Arbetet vid
instrumentet blir sedan mer ett ut-
provande av idéer man fått vid läsningen,
än bara ett mekaniskt upprepande. 

Har du samma attityd när du spelar Men-
delssohn och Mozart som när du spelar nu-
tida musik?
Kanske. Kompositionshantverksmässigt är
jag ju inte lika up to date eftersom jag
aldrig själv har skrivit någonting i sonat-
form eller i rondoform. Men det är klart –
jag har ju ändå spelat mycket äldre musik
också och ser jag något som faller ur
ramen … då kan jag bli riktigt intresserad.
Vad händer här egentligen? Har Bach lagt
in en extra takt? Varför?

Det är också möjligt att jag upptäcker
kompositoriska avvikelser och mot-
sägelser lite snabbare, därför att jag faktiskt
har ”ätit” partitur, jag har lyssnat till väldigt
mycket musik. När jag började mina studier
i Freiburg gick jag igenom hela grammofon-
arkivet där, bara lyssnade och lyssnade,

två till tre timmar varje dag, för att lära
känna musik som jag inte hade hört förut.  

*
Du har ägnat mycket tid åt Olivier Messiaens
orgelmusik, spelat in allt på skiva, under-
visat, spelat …  Du sökte också upp honom
för att diskutera dina tolkningar. Hur var det
att jobba med honom?
Jag hade precis fått uppdraget av BIS att
spela in hans samtliga verk, så jag skrev ett
brev och sände med dispositionen till dom-
kyrkoorgeln i Luleå och även ett inspel-
ningsprov. Ett ganska utförligt brev blev
det, men jag fick inte något svar. Jag skrev
ett brev till. Fortfarande inget svar. Någon-
stans hade jag väl hoppats på att jag skulle
få hans välsignelse eller något. Till slut
skickade jag en inspelning som jag hade
gjort och då fick jag med vändande post
en inbjudan med klockslag, portkod, hur
man skulle ta sig till lägenheten, vad det
stod på dörren – allt väldigt detaljerat! När
vi då träffades hade jag också med mig
ytterligare inspelningar.

Sen kom vi att träffas relativt regelbundet
under fem års tid, antingen hemma hos
honom, i hans kyrka, Trinité, eller under
promenader. När vi lyssnade på mina
inspelningar satt han alltid med sitt parti-
tur – och sen kom en lång rad tankar. Han
var till exempel väldigt noggrann och krä-
vande vad gäller metriken. Det är svårt att
tro det när man lyssnar på hans egna
inspelningar. Däremot var han öppnare
för variationer av klangfärg. 

Forts.

Hans Hellsten, dialogpartner och utmanare, och orgelprofessor i Malmö. Foto: Murielle
Hellsten Caron
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Den översättningsproblematiken accepterade
han.
Ja, det gjorde han för det fanns ju inget
annat val. Och han gillade egentligen
orgelklanger som var lite klarare än dem i
Trinité. Det kanske delvis hade att göra
med hans höga ålder, att han inte hörde
övertoner så väl. Var de lite starkare så
kunde han höra mer.

Spelar du inte vissa satser väldigt långsamt
jämfört med många andra?
Jo, det gör jag, och till och med extremt
långsamt.

Men det var något som Messiaen var helt
med på?
Visst. Han var väldigt positiv och upp-
muntrande vad gällde mina tempoval. Jag
måste berätta en liten anekdot. I slutet av
den femte treenighetsmeditationen kommer
ett avsnitt, ”Gud är kärleken”, där tempot
egentligen bara är långsamt. Det är väldigt
långa notvärden: helnot och så helnot över-
bunden till halvnot. När Messiaen hade
lyssnat till min inspelning skrev han till
mig att ett av de där långsamma ackorden
var en 32-del för kort. Han hade rätt – ack-
ordet var faktiskt lite för kort. Det talade vi
mycket om, principen att underdela.

Hur var han som människa?
Ödmjuk, nästan blyg. Han ville till exem-
pel, inte i något av alla våra samtal, någon-
sin mystifiera sin musik. Jag kunde till
exempel fråga honom om det teologiska
innehållet i ett visst avsnitt, fråga honom
om det var på ett visst sätt. Då brukar han
vrida lite på huvudet, lägga det lite på
sned, le och säga: ”Ja, om det hjälper er så
har jag ingenting emot det” ... Men jag kan
ju inte säga att jag kände honom, jag
menar vem kan säga det?

Du har arbetat med Ligeti också.
Hur var det?
Han var väldigt krävande också, fast på ett
helt annat sätt. Ta till exempel min andra
inspelning av Harmonies. Jag hade med
mig den till honom. Vi lyssnade. Han satt
och skakade på huvudet lite grann och
ögonbrynen krympte ihop – och jag
kände mig mer och mer illa till mods. Så
sade han, han pratar ju svenska lite grann:
”Nej, det var icke så bra, icke så bra”. Men
fortsatte: ”Du har ju spelat in detta tidi-
gare.” Det var en inspelning jag hade gjort
i Leufstabruk och han bad sin sekreterare
att hämta den. Vi lyssnade igenom den och
samma ögonbryn och kommentar: ”Nej,
det här var heller inte bra”. Så kom för-
klaringen: ”Nej, förstår ni, verket ska klinga
som en tre år för gammal camembert”.

Så jag åkte hem och gjorde en nyversion.
Istället för två hade jag nu fyra registranter,

med egna stämgrupper, en för alikvoter,
en för principaler, en för flöjter och en för
rörverk. Sen gjorde jag en jättekomplex
plan – och det gillade han som tusan.

Harmonies var inte tillräckligt förfallen …
Just det. Szathmáry berättade om den in-
spelning han gjort av Harmonies med
Ligeti själv närvarande. De hade plockat
bort alla vikter från bälgen, och Ligeti
hade lagt sig själv på bälgtoppen som en
levande motvikt … Det måste ha varit en
syn för gudarna! Ligeti var en fenomenal
tonsättare. Varje tonsättare, varje musiker
konfronteras ju förr eller senare med hans
förhållande till klang och till form. En
underbar modernist.

*
På tal om modernister... du har spelat mycket
musik av Jan W Morthenson.
Ja, och Encores spelade jag in på Konsert-
husets orgel. Jan W var med och efter den
första tagningen sade han: ”Nej, den måste
vara intensivare”. Jag spelade in version till
och kom ner helt svettig. ”Ja, det var bättre,
men det måste kunna vara mycket mer
intensivt”, var hans reaktion. Och sådär
höll vi på tills sjätte eller sjunde tagningen,
då jag kom ner med blodiga fingrar. Det
droppade blod och hela klaviaturen var i
princip ljusröd när jag var färdig för då
tänkte jag, det går ju inte att göra det mer
intensivt, nu går jag på ilska, extas och
kopplar ihop dem och ser vad det blir. Då
blev Jan W nöjd. Jag var som ett lik efteråt,
men han sade: ”Ja, det var bra!”

Det var dit han ville få dig. 
Det är möjligt. Det var en vansinnig inten-
sitet och det var ju det han ville ha, men
jag klarade kanske inte att göra det med en
gång. De djuriska drifterna – fast jag tror
att man kan uppnå samma resultat genom
en perfekt kontroll av tekniken. 

Det måste man ju kunna få. Det är ju det
som är konst. 
Jo men samtidigt, du vet att, kaos är
granne med Gud och på något sätt så är
det något som kommer när man släpper
barriärerna. Det är ju så det är i livet. Den
största extasen inom sexuell samvaro lig-
ger ju i att man måste ... 

Släppa taget ...
Ja, släppa taget. Och där tror jag att
musiken och erotiken möts – men inte
helt. Släpper du taget, släpper du kon-
trollen, och det är ju livsfarligt som musik-
er även om det ibland är mycket lockande.
Den musikaliska extasen måste ändå
innehålla en skärva av kontroll medan
orgasmen blir starkare om man släpper
kontrollen helt. 

Är musiken den mest erotiska konstarten? 
Ja, den är nog den mest erotiska – i ett
mystiskt perspektiv. För att erotiken är ju
också det osynliga.  

Jag kommer att tänka på en bok som jag
läser just nu, Le toucher des philosophes –
Filosofernas anslag. Den handlar om musik-
smaken och musicerandet hos Sartre, Barthes
och Nietzsche. Visste du att Sartre övade
piano varje dag? Vad tror du att han spelade? 
Säkert Bachs preludier och fugor! 

Chopin!
Fantastiskt. Vad spelade Nietzsche? 

Jag har inte hunnit till det kapitlet än. Men
när jag har bläddrat på måfå har jag sett att
han inte kunde släppa den här, vad ska man
säga, den här soliga populära musiken. Han
grät när han hörde mazurkor, men han
analyserade Wagner, skulle man kunna säga.
Vi har förlorat ganska mycket av den här
direkta extatiska emotionaliteten. Varför
det? Var finns förbudet?

Jag vet inte, men kanske kan musikaliska
preferenser avslöja väldigt mycket ... för
mycket. Vad lyssnar du själv på när du inte
behöver stå för det? Vad lyssnar du på i
bilen, när du kör ensam?
Jag vill ofta ha tystnad, även när jag kör bil. 

Men om jag säger så här: ett hemligt rum,
har du ett hemligt musikrum?
Jaja, för tusan. Eva Dahlgren har en inre
nödvändighet i sin poesi, den är underbar
och musiken också. Astor Piazzolla ... där
är jag total amatör och kan liksom bara
supa in musiken, utan att tänka. Men – det
är klart, i de riktigt hemliga rummen så är
det ganska tyst.

Just det ...
Jag älskar tystnaden. Det är där det sker.
Det är där som de mest kreativa idéerna så
att säga kryper på en. När man öppnar
sinnena. Det är då det händer.

Hans Hellsten
dialogpartner

NOTER!
tel/fax 0470-76 40 30
order@echomusik.com
www.echomusik.com
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Vid handboksrodret: Ninna Edgardh, Martin Modéus, Lena Petersson och Lars Åberg. Foto Ninna Edgardh: Mats Lagergren.
Foto Lars Åberg: Marita Sköldberg, Körjournalen

Sekreterare i handboksgruppen var ur-
sprungligen Karl-Gunnar Ellversson. Efter
dennes frånfälle har Anders Björnberg
inträtt som sekreterare. Till denna arbets-
grupp har fogats en referensgrupp som i
dagsläget består av Gunnar Prytz Leland,
Östersund, Johan Lothigius, Karlstad,
Christina Holmgren, Örträsk, Ann-Sofie
Persson, Sollentuna, Karl-Gunnar Svensson,
Träslövsläge samt Anders Reinholdsson,
Sätila.

En handbok engagerar många – det är
ett faktum som bevisas av att handboks-
förslaget som togs fram av 1997 års arbets-
grupp (liksom bönboken) inte blev till en
handbok. Ragnar Håkanson, tidigare bland
annat musikkonsulent på nationell nivå,
delaktig i förnyelsearbetet 1997-2000 och
projektansvarig för Psalmer i 2000-talet,

påpekar dock att evangelieboken över-
levde och trycktes i 2002 års upplaga av
Den svenska psalmboken. Här trycktes
också ett tillägg med sånger, ett arbete som
initierades avVerbum men aldrig godkändes
av Kyrkomötet.

Ragnar Håkanson framhåller i detta
sammanhang skriften Evangelieboken i
Gudstjänst och Förkunnelse (Verbum
2003) av LarsOlov Eriksson och Nils-
Henrik Nilsson.

– Den borde finnas hos alla som arbetar
med gudstjänst - inte minst musikerna,
säger han.

Att handboken engagerar – det tar vi
gärna fasta på i denna tidning. Det är nu
som det är möjligt att påverka handboks-
arbetet, med uppmuntrande tillrop eller
konstruktiv kritik. Dels tar handboks-

gruppen själv emot synpunkter (se nedan),
dels står denna tidnings spalter öppna för
bidrag i frågan.

Handboksgruppens adress är
Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala.
(E-post: kyrkohandboken@svenskakyrkan.se).
De dokument som ärpublicerade kan laddas
ner från följande hemsida: 
http://www.svenskakyrkan.se/
default.aspx?id=342614

Henrik Tobin

En handbok gick i graven –
en annan är på väg
Som framgick av en fotnot i förra numret av denna tidning består arbetsgruppen för Svenska kyrkans
handboksarbete för närvarande av teologerna Ninna Edgardh, Martin Modéus, Lena Petersson och
kyrkomusikern Lars Åberg. 

Annonsera mera!

Gärna på www.kmr.se
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”Stage” det nya podiesystemet från Bagatell

Med STAGE finns det nästan inga begränsningar, podiesystemet lämpar sig väl för körer, orkestrar, 
dansare, utställare, skolor, varuhus, industrier, museer etc. etc.
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Tiina Korhonen, finländsk körledare som vill locka fram koristens inneboende skönhet. Foto: Henrik Tobin

– Söndag efter söndag ledde mina för-
äldrarmig in i körsångernas och psalmernas
värld, med andra ord, in i bedjandets värld,
säger hon, något som jag är mycket tack-
sam för.

– De här sångerna slog rot i mig. Genom
att sjunga och lyssna till dem känner jag
igen en del av min egen identitet. Den här
erfarenheten är till stor hjälp för mig när
barn och ungdomar kommer för att sjunga
under min ledning.

Hon citerar Psaltaren 84:3 här i en friare
översättning: ”Sparven har funnit ett hem
och svalan ett näste där hon kan föda sina
ungar, en plats nära ditt altare, du all-
smäktige Herre, min Kung och min Gud.”

Det började under det tredje året på
Sibeliusakademin, när hon upptäckte att
körledning var något för henne.

– Kördirigeringen utmanade mig att
göra mitt yttersta, eller för att säga det på
annat vis, genom den hittade jag ett ut-
tryck på ett verkligt naturligt sätt. Medan
andra studiekamrater hittade sina uttryck i
sången eller orgelspelet.

Med ungdomskören Nardus, som är en
församlingskör, har hon kunnat förverkliga
många av sina visioner för körarbetet.
Nardus är ju ett namn med bibliska associa-
tioner, ett namn med väldoft. Kören ut-
strålar också en ovanlig harmoni.

Nardus har idag omkring 40 aktiva med-

lemmar (inklusive ett kompband) från 13 till
drygt 20 år (4 tenorer, 8 basar, 8 altar och
resten sopraner).. De övar i två grupper. De
äldre sångarna har mer krävande repertoar;
för närvarande exempelvis stycket Surely
goodness and mercy av norrmannen Svein
Møller (1958-1999).

En tidigare korist, Olli Hirvikangas,
som idag är professionell musiker, är an-
svarig för arrangemang och kompband.
Själva kören betecknar Tiina Korhonen
snarare som en musikalisk gemenskap. Trots
många konserter genom åren är huvud-
uppgiften mässan i hemkyrkan, säger hon.

– Kantorer har stora möjligheter att ut-

En huvuduppgift för körledaren –
att avslöja människans skönhet
Tiina Korhonen är finlänsk kantor och körledare, född i Kontiolahti, en församling i östra Finland
där hon idag också är verksam. Hon förestår bland annat ungdomskören Nardus med ett ledar-
skap som omgivningen har betecknat som unikt. Själv säger hon att en av körledarens viktigaste
uppgifter är att avtäcka och avslöja människans skönhet.
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En kör i harmoni – och en musikalisk gemenskap där man tränas att ta ansvar.

veckla musik, att berika församlingarnas
liv på ett kreativt och attraktivt sätt, menar
hon. Det här är en utmaning! Som musiker
måste jag göra val. Den lokala gemen-
skapens behov behöver uttryckas och tas
emot. Som körledare behöver jag tala om
problem, körfrågor, tidsscheman och resurser
med mina medarbetare. Och jag behöver
dela frågor kring Nardus särskilt med andra
som arbetar med unga människor.

– Med prästen, Inkeri Tahvanainen,
delar jag frågor som har med andlig led-
ning att göra, och hon är ansvarig för den
uppgiften tillsammans med mig. Kör-
prästen är närvarande och tar del i resor
och konserter, leder bön och bibelstudier
tillsammans med oss, liksom diskussioner
kring livet. De tysta stunderna under bön
har blivit ett naturligt sätt att umgås.
Särskilt under tystnaden har vi en möjlig-
het att lyssna till Guds närvaro i våra liv.

Tiina Korhonen understrycker behovet
av att på ett medvetet sätt arbeta med kör-
medlemmarna som individer i samspel
med den stora gruppen:

– Som ledare i körarbetet lägger vi
mycken uppmärksamhet på det sociala
klimatet bland oss. På läger och resor till-

bringar vi mycket tid tillsammans, och
varje körmedlem får möjlighet att dela
med sig av den egna talangen på många
olika sätt. Hon eller han kan vara säker på
att få fullt stöd av gruppen. Den här er-
farenheten betyder oerhört mycket för unga
människor som annars ofta möter negativa
och nedslående attityder.

Av särskild betydelse för Nardus och
Tiina själv är inspirationen från kommuni-
teten i Taizé:

– Jag har besökt Taizé många gånger.
Första gången jag gick upp mot Taizé-
höjden var jag 16 år. Där har jag lärt mig
mycket. Först av allt sjungandet, Taizés väl-
kända sånger är mycket vackra, och orden
i de här sångerna är frukt av psaltar-
psalmerna.

– Kören har en viktig roll där i bönerna
i Försoningskyrkan. För en ungdomskör
erbjuder platsen många rikedomar. Glädje
och delande är något som är lätt att hitta
där. Frihetens Ande blåser. Jag beundrar
det sätt på vilket kommuniteten väl-
komnar unga människor. Körsång och väl-
förberedda och berörande bibelstudier
kombinerade med praktiskt arbete och
bön gör dagarna fulla av mening.

– Taizékommuniteten uppmuntrar unga
människor att ta ansvar i sina egna för-
samlingar.

I en föreläsningsdemonstration hon
nyligen genomförde tillsammans med
kören säger Tiina Korhonen,  att en viktig
målsättning i körledarens arbete är att
avtäcka ”den skönhet som är gömd i oss”.
Vad menar hon?

– När jag talar om hjärtat menar jag hela
den vackra person som Gud har skapat.
Genom sången öppnas hjärtat. I lovsången
finner hjärtat sitt hem och genom att sjunga
tillsammans delar vi våra hjärtan med
varandra. Genom detta sätt att sjunga kan vi
erfara kärlek, ljus, klarhet, glädje, spon-
tanitet och frihet. När vi gör den här er-
farenheten upptäckervi också skönheten.

Henrik Tobin

Fotnot
Tiina Korhonen har tagit magisterexamen vid
Sibeliusakademin 1985. Hennes nuvarande tjänst
är som kantor i Kontiolahti evangelisk-lutherska
församling, med omkring 12 000 medlemmar.
Kören Nardus startades ursprungligen 1991 men
fick sitt nuvarande namn 1998 och har spelat in
två cd, Nardus 2001 och Minne tie vie 2008. 
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Staccato

Ny fortbildning
Mälardalens Högskola har i flera år haft ett
kursutbud med inriktning på kör, till exem-
pel Sång- och körövning, Vokalensemble
och Sång- och körövning med orkester.
Högskolan har under många år även sam-
arbetat med körer i regionen, exempelvis
Mariakören, Sala kammarkör och Gideons-
bergs vokalensemble. 

Från och med hösten 2010 ger Mälar-
dalens högskola en fortbildning med kör-
inriktning för kyrkomusiker på 15 högskole-
poäng. Kursen kommer att ges i Stockholm
på måndagseftermiddagar under hösten
2010 med start vecka 34.

Kursen innefattar bland annat röstvård,
uppsjungnings- och andningsövningar,
repetitionsmetodik, dirigering samt
repertoarkännedom. Bland lärarna märks
Fredrik Malmberg, Birgitta Rosenquist, Per
Rönnblom och Susanne Sand. Kursen
består av 12 lärarledda seminarier samt
3 auskultationer hos olika körer. För an-
tagning till kursen krävs lägst kyrkokantors-
examen meddelar högskolan. (Källa: press-
information)

Mer information ger bland annat Staffan
Sandström (staffan.sandstrom@mdh.se)

Fagius pristagare
Gunnel Fagius, forskningssamordnare vid
Körcentrum i Uppsala, har tilldelats årets
Alice Tegnér-musikpris. Fagius ”har i många
år arbetat för en ökad kunskapsuppbygg-
nad och kunskapsspridning inom området
barn och sång, och hon är tveklöst en
auktoritet inom detta område i Sverige.
Hennes arbete präglas av stort engagemang,
av omsorg om barnets bästa och av respekt
för barnets förmåga och kapacitet vilket
gör henne till en värdig mottagare av ett
pris i Alice Tegnérs anda” skriver man i pris-
motiveringen.

Gunnel Fagius är utbildad musiklärare vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, har
kantorsexamen och fil mag i musikvetenskap.
Hon arbetar sedan 2001 som forskningssam-
ordnare vid Uppsala universitets Körcentrum
och som musikkonsulent för Svenska kyrkan
på nationell nivå. Hon har tidigare arbetat
som musiklärare och kyrkomusiker med
särskilt intresse för barn och sång.

Med två böcker: Barn i kör – idéer och
metoder för barnkörledare (1990) och
Barn och sång – om rösten, sångerna och
vägen dit (2007) har hon velat samla kun-
skap om barns sjungande, inte bara prak-
tiskt-metodiskt utan även med kunskaper
från andra kunskapsområden av betydelse
för barns sångliga utveckling. 

Alice Tegnérmusikpriset delas ut till en
eller flera personer, grupper eller föreningar
som gjort betydande insatser för barns och
ungdomars musik och musicerande. Priset
är 25.000 kr och är instiftat av Commersen,
Karlshamns kommun, Musik i Blekinge,
Rikskonserter och Sparbanken i Karlshamn.
Tidigare pristagare är Georg Riedel, Gullan
Bornemark, Jon-Roar Björkvold med flera.
(Källa: pressinformation)

Sommarkurs i Arboga 
I samband med årets medeltidsvecka i
Arboga anordnas en sommarkurs för korister
med inriktning på tidig musik (11-14 augusti).
Kursen leds av Fredrik Malmberg, dirigent
för den danska radiokören samt för DR
Vocal Ensemble. Vidare medverkar bland
andra sångpedagogen Christina Larsson
Malmberg och barockensemblen Svea Barock.

Svea Barock är en nystartad barock-
ensemble som består av sju medlemmar
(stråkar, orgel/cembalo, trumpet och sång).
Ensemblen har sin bas både i Stockholm
och Göteborg och leds av Emmy Algefors.

På repertoaren står Monteverdi och
Purcell. Noter och stämfiler kommer att
finnas tillgängliga via hemsidan. Se vidare
utförlig information via följande länk:
http://www.sensus.se/koristkursen
(källa: pressinformation).

Nytt från Växjö
Från Växjöhorisonten skriver stiftsmusiker
Patrik Sassersson:

”Ingen kan ha undgått den senaste tidens
skriverier om turbulensen på stiftskansliet.
Jag hoppas och tror att vi skall klara oss
genom dessa tråkiga tider och fortsatt
kunna fokusera på uppgiften att främja för-
samlingslivet. För att vår kyrka skall över-
leva är jag övertygad om att kyrkomusiken
spelar en avgörande roll. Mötet och växan-
det tillsammans med alla körsångare och
instrumentalister i olika åldrar (diakoni,
mission och undervisning) och firandet av
liturgin med sång och spel (gudstjänst) och
därigenom öva oss inför den himmelska
lovsången är något som jag ser som fram-
tiden för vår kyrka. Må Gud verka i den
riktningen i vår Svenska kyrka.”

Bland fortbildningsbegivenheterna i
Växjö märks bland annat ”Anti-aging für die
Stimme” – en kurs i hur man motverkar
sångröstens åldrande. Leder kursen gör
professorn i sång Elisabeth Bengtsson
Opitz och sjukgymnast Sophie Opitz från
Hamburg (Oskarshamns folkhögskola –
www.musikutbildningar.se).

23-24 oktober blir det kyrkosångsfest i
Kalmar. Stiftskören sjunger musik av Sten-
Inge Petersson, Sven-David Sandström,
Thomas Niklasson med flera
(www.vaxjo.sjungikyrkan.nu).

Så meddelar Patrik Sassersson att man
just kommit igång med ett projekt kring
babypsalmsång, som inspirerats av den
verksamhet som bedrivs i Frederiksbergs
kirke i Köpenhamn. Till att börja med skall
några ”piloter” pröva denna metod och
översätta den danska modellen till svenska
förhållanden och till vår egen psalmskatt.
Så småningom hoppas man att projektet
skall få ringar på vattnet. (Källa: pressinfor-
mation)

Gunnel Fagius – Tegnérpristagare 2010.
Foto: Henrik Tobin

Fredrik Malmberg leder sommarkurs i
Arboga. Foto: Johan Ljungström
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Uppdrag till Riksantikvarie-
ämbetet 
Från regeringen meddelas följande:

”Det kyrkliga kulturarvet har byggts upp
under närmare ett årtusende och utgör
en väsentlig del av vår historia. I lagen
(1988:950) om kultur-minnen m.m. (kultur-
minneslagen) finns bestämmelser om
särskilt skydd för de kyrkliga kulturminnena,
dvs. kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga
inventarier och begravningsplatser. Be-
stämmelserna innebär bl.a. att särskilda
krav ställs vid förvaltningen av de kyrkliga
kulturminnena och att vissa insatser inte
får genomföras utan tillstånd från läns-
styrelsen. Svenska kyrkan har enligt kultur-
minneslagen rätt till viss ersättning av staten
för kulturhistoriskt motiverade kostnader i
samband med vård och underhåll av de
kyrkliga kulturminnena (s.k. kyrkoantikva-
risk ersättning). Riksantikvarieämbetet har
enligt förordningen (1988:1188) om kultur-
minnen m.m. föreskriftsrätt på området.

Regeringen ger Riksantikvarieämbetet i
uppdrag att utarbeta föreskrifter och all-
männa råd för att tillämpningen av 4 kap.
kulturminneslagen ska bli mer enhetlig när
det gäller tillståndsgivning och tillsyn. Ut-
gångspunkter för uppdraget ska vara att
tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen
mellan berörda aktörer samt att öka förut-
sägbarheten och enhetligheten i processen
för kyrkoantikvariska frågor. Därutöver bör
beaktas att Svenska kyrkan, inom ramen
för gällande bestämmelser, ska ges ökade
möjligheter att disponera över de kyrkliga
kulturminnena i enlighet med församlingarnas
behov. Uppdraget ska genomföras i sam-
råd med Svenska kyrkan, länsstyrelserna
och andra berörda aktörer. Riksantikvarie-
ämbetet ska i en delrapport som lämnas till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
senast den 1 oktober 2010 göra en första
redovisning av uppdraget. Uppdraget ska
slutligt redovisas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 1
december 2011.” (Pressinformation)

Socialdemokrater för psalmer
Den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen
har valt en ny gruppstyrelse för mandat-
perioden 2010-2013. Styrelsen har vid sitt
första sammanträde har gjort fyra ställnings-
taganden. Det första av dessa har särskild
bäring på det kyrkomusikaliska. Gruppen
skriver:

”Socialdemokraterna vill att Svenska
kyrkan påbörjar ett arbete med att utöka
den svenska psalmboken med minst 100
psalmer, parallellt med framtagandet av en
ny kyrkohandbok. Beslut ska fattas senast
2013.”

Gruppen kräver även ”ett rikstäckande
stopp för begravningsbyråer i Svenska

kyrkans regi”. Man vill även slå vakt om
Visby stift ” och vill att Svenska kyrkan
garanterar stiftets fortsatta existens”. (Källa:
pressmeddelande)

Nej till ny musikexamen
Högskoleverket har sagt nej till Ersta Sköndal
högskolas begäran att få bygga ut den
kyrkomusikaliska utbildningen så att den
leder till en konstnärlig kandidatexamen.
Det berättar Kyrkans Tidning, som skriver:

”Ersta Sköndal högskola driver sedan
1959 en tvåårig kyrkomusikalisk utbildning.
Den ger i dag både kantors- och högskole-
examen. Nu vill skolan att grundutbildnin-
gen ska bli treårig och leda till en konst-
närlig examen. Alltså en sådan examen
som i dag finns på de statliga musikhög-
skolorna. Men Högskoleverket, som
granskade Ersta Sköndal högskola i januari,
föreslår att ansökan avslås. Motiveringen är
bland annat att det saknas konstnärlig
kompetens i utbildningens ledning.

Rektor Jan-Håkan Hansson vill delvis
förklara beslutet med olyckliga omständig-
heter. Ett par veckor före granskningen
hade Ersta Sköndals konstnärlige ledare
Karl Göran Ehntorp hastigt och oväntat gått
bort. Trots detta beslöts att granskningen
skulle ske som planerat.

– Vi accepterar Högskoleverkets be-
dömning. Men tittar nu på hur vi ska gå
vidare. Jag tycker fortfarande vi har både
kapacitet och kompetens att ge en utökad
utbildning.” (Källa: Kyrkans Tidning)

S:t Jacobs Ungdomskör vinnare
S:t Jacobs Ungdomskör (Stockholms Dom-
kyrkoförsamling) blev nyligen utsedda till
segrare i den internationella körtävlingen
Slovakia Cantat i Bratislava, Slovakien. Trots
rådande väderförhållanden och diskussioner
om att eventuellt ställa in resan tog S:t
Jacobs Ungdomskör guldpoäng i samtliga
fyra kategorier de deltog i och hade dess-
utom högst poäng i två av dem. Kören blev
också sammanlagda segrare och belönades
med tävlingens Grand Prix.

Slovakia Cantat genomfördes 22-25
april med deltagare från flera olika länder i
Europa. På grund av de då rådande flygför-
hållandena efter vulkanutbrottet på Island
var det flera ensembler som med kort
varsel fick planera, boka om och ta snabba
beslut för att trots allt detta kunna resa och
genomföra tävlingen. En av dessa körer var
S:t Jacobs Ungdomskör, som efter turer
fram och tillbaka med inställda och inte
längre inställda flighter satt på en buss i
30 timmar.

De medverkande körerna tävlade i år i
totalt 13 olika kategorier. S:t Jacobs Ung-
domskör ställde upp i Musica sacra (sakralt
program), Mixed choir (blandad kör SATB),

Womens´ choir (damkör) och Chamber
choir 8-22 singers/Mens´ choir (kammar-
körs- och manskörsklassen sammanslagna). 

S:t Jacobs Ungdomskör nådde guldnivå i
samtliga klasser, var bäst av alla i damkör
och blandad kör, tvåa i sakralt program och
manskör. De erhöll tre specialpris för bästa
program (sakralt program samt damkör)
och körens dirigent, Mikael Wedar, be-
lönades för sin briljanta ledning i kategorin
blandad kör. I denna kategori fick de även
tävlingens högsta utdelade poäng! Slutligen
annonserades att kören dessutom till-
delades festivalens pris för bästa insats
sammanlagt under tävlingen, det vill säga
”Grand Prix”. Detta pris delas inte ut varje
år då det krävs att samtliga domare i juryn
är eniga om vilken kör som har presterat
bäst.

I tävlingen deltog ännu en svensk kör,
nämligen Västerås Kammarkör under
ledning av Fredrik Winberg. De ställde upp
i tre kategorier och uppnådde silver i kate-
gorin Musica sacra och guld i Mixed choir
och Folk songs a capella. I den senare tog
de dessutom högst poäng av alla! En stor
dag för Sverige. (Källa: pressmeddelande)

Lundastipendium
Nämnden för utbildning, forskning och
kultur har har beslutat att inrätta ett tem-
porärt stipendium för blivande organister.
Stipendiet kan endast sökas för den
pastorala utbildningsterminen i Lund under
hösten 2010 och hösten 2011. Stipendie-
summan för höstterminen 2010 är 28 000
kronor.

Utbildningsenheten sänder informations-
och ansökningsblankett till Pastoralinstitutet i
Lund inför terminsstarten. Pastoralinstitutet
i Lund ansvarar sedan för att vidarebefordra
dessa till de studenter som berörs.

Ansökan görs på blankett som utdelas
på Pastoralinstitutet i Lund vid termins-
starten, ska vara Utbildningsenheten, Kyrko-
kansliet, tillhanda senast 30 september och
postas till: Kyrkokansliet, Hjördis Lundmark,
Utbildningsenheten, 751 70 Uppsala. (Källa:
Kyrkokansliet)

Fortsättning på nästa sida

Orgelbyggare

Sven-Anders Torstensson AB
Nybyggnation, Stämning,
Renovering, Ombyggnader

Besöksadress:
Boxgatan 3
531 42 Lidköping

Verkstadsadress: Tel: 0510-287 35
Bryggerigatan 5 Mobil: 070-39 67 538
531 31 Lidköping Fax: 0510-287 35
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Framförde Pergolesis berömda verk i
Luleå älvdal: Charlotta Karlsson, Mirja
Palo och Andreas Markström.

Forts.

Passionsmusik i Luleå älvdal
Verket Stabat mater av Battista Giovanni
Pergolesi (1710-1736) blev mycket upp-
skattat i ett ungdomligt framförande i Över-
luleå kyrka under Stilla veckan. Det var kyrko-
musikerna Charlotta Karlsson, sopran,
Andreas Markström, orgel och Mirja Palo, alt
som musicerade tillsammans. Mirja studerar
sång vid Musikhögskolan i Malmö men har
sitt ursprung i Arvidsjaur och Luleå.

Det är 300 år sedan Pergolesi föddes,
han blev endast 26 år gammal och verket
Stabat mater skrevs strax före hans död. I
detta framförande var det lätt att följa med
och själv känna sig delaktig i de latinska
texterna då den svenska texten placerats
nära intill på programbladet.

Det var Charlottas vackra och varma
sopranröst, Mirjas stadiga och fylliga altröst
samt Andreas följsamma och varierade
orgelspel som bidrog till den goda behåll-
ningen. Verket som består av 12 satser inne-
håller också en del mycket ovanlig harmonik.

Förutom i Överluleå kyrka (Boden) fram-
fördes verket under Stilla veckan också i
Edefors kyrka (Harads) och i Mariakyrkan i
Sävast. (Carl Anders Markström)

OPUS riskerar stämning 
Den klassiska musiktidskriften OPUS riskerar
stämning på 1 miljon dollar, cirka 7,5 miljoner
kronor. Anledningen: OPUS ska ha åkt snål-
skjuts på metallbandets varumärke genom
att trycka upp t-shirts med Metallicas typsnitt.

– Vi har skojat om att detta skulle kunna
hända, men vi tappade verkligen hakan när
vi fick brevet från Metallicas juridiska ombud i

USA, säger Jonas Söderström, marknads-
ansvarig på OPUS.

OPUS har sedan i höstas marknadsfört
tre olika tröjor med namn på döda kom-
positörer, som tryckts med välbekanta
hårdrockstypsnitt. Nyligen nåddes redak-
tionen av ett så kallat cease and desist-brev
från advokatfirman Asino & Asino med
uppmaningen att med omedelbar verkan
dra tillbaka tröjorna med Metallica-typsnitt,
samt redovisa vilka intäkter man gjort på
försäljningen. Annars hotar juridiska åtgärder.

– Vi är chockade. Det här är ju en hyllning
till både Beethoven och Metallica, två enorma
institutioner i musikhistorien. Det är ironiskt
på något sätt att just Metallica, som ju
tvingade musiksajten Napster att stänga
genom sin stämning, inte ser det som en
hyllning, från vår sida”.

Utöver Metallicas, har OPUS använt
AC/DC:s och Iron Maidens typsnitt. Fler tröjor
var planerade, men nu kan OPUS tvingas
lägga planerna på is.

– Det kan ju bli dyrt för oss att ha lekt
lite med Metallicas typsnitt. En miljon dollar
är mer än vad vi omsätter på ett helt år,
säger Johannes Nebel, VD på OPUS. (Källa:
pressinformation)

Adolf Fredrik segrar
Adolf Fredriks församlings körer har tidigare
varit framgångsrika i tävlingssammanhang,
bland annat församlingens ungdomskör
med Grand Prix i Sopot, Polen 2009.

Sistlidna april var det dags igen då Adolf
Fredriks församlings diskantkör bestående
av flickor och pojkar mellan 9 -15 år hade
framgång vid den internationella barnkör-
tävlingen Il Garda in Coro i Italien 20–24 april.

Under dirigenten Karin Bäckströms led-
ning fick de ta emot juryns specialpris för
bästa sakrala program. Det sakrala tävlings-
programmet bestod av Palestrina: Pueri

Hebrareorum, Hammarström: Kyrie,
Mendelssohn: Laudate Pueri och Agnestig/
arr: Oh Peter go ring them bells. (Press-
information)

Gymnasieprogram med orgel
I höst startar en ny termin med orgelinrikt-
ning på tre (gymnasie)skolor. Skolorna
samarbetar med Svenska kyrkan och vissa
resultat kan tillgodoräknas vid senare an-
tagning till kantorsutbildning. Skolorna är
Mellansels folkhögskola, Birger Sjöbergs-
gymnasiet i Vänersborg och Rudbeckianska
gymnasiet i Västerås. (Källa: nyhetsbrev
från Kyrkokansliet)

Matteuspassionen x 100
Dan-Olof Stenlund har dirigerat Matteus-
passionen för hundrade gången. I Stilla
veckan har Bachs Matteuspassion framförts
på tre platser i Skåne: på palmsöndagen i
Mariakyrkan i Helsingborg, på onsdagen i
stilla veckan i Lunds domkyrka och så i
Andreaskyrkan i Malmö på långfredagen.
Som vanligt var det Dan-Olof Stenlund och
Malmö Kammarkör som stod för fram-
förandena.

I år blev det den hundrade gången som
Dan-Olof Stenlund framförde detta magni-
fika kyrkomusikaliska verk. Första gången
var i Engelbrektskyrkan i Stockholm 1964,
då han fortsatte den tradition som där
etablerats. Därefter har han fortsatt i Malmö
med några års uppehåll medan han etable-
rade sig som professor i Köpenhamn och
byggde upp sin Malmö Kammarkör. I år
framförs verket för trettioandra året i obruten
följd av kören med sin dirigent.

Detta handlar om en kulturgärning av
sällan skådat slag, som kräver lidelse och
djupt personligt engagemang och är värd
all respekt och stort stöd. Många av sångarna
och musikerna återkommer därför också år

Adolfs Fredriks församlings diskantkör.
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Dan-Olof Stenlund

efter år för att vara med om ett fram-
förande av Matteuspassionen med sten-
lundsk tolkning. (Göran Levin)

Kostnadseffektiva utbildningar
Svenska kyrkans utbildningar behöver bli
mer kostnadseffektiva. Det berättar Kyrko-
kansliet i ett nyhetsbrev. Det handlar om
att ”göra översyn av de fyra profilutbildning-
arna för att hitta en rimlig nivå i antalet
studenter för att fylla kommande pensions-
avgångar. Utmaningen är att effektivisera
utan att tappa i kvalitet.”

Nyhetsbrevet berättar vidare:
”Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar

bland annat för den samlade utbildnings-
planeringen för tjänst i Svenska kyrkan. Upp-
draget innebär att se till att det utbildas dia-
koner, församlingspedagoger, kyrkomusiker
och präster i tillräcklig omfattning och med
efterfrågad kompetens.

I dagsläget finns totalt 330 utbildnings-
platser utspridda på 18 platser i landet.
Antalet utbildningsplatser bestämdes för ca
15 år sedan och det är länge sedan dessa
fylldes. År 2009 utexaminerades totalt 224
personer. Sett över längre tid, 2005-2009,
har snittet varit ca 68 procent utbildade
och då är alla fyra professioner inräknade.
Med tanke på antalet utexaminerade är
anslagen till de olika profilutbildningarna i
dagsläget inte motiverade och inte tillräck-
ligt kostnadseffektiva.

Under en tioårsperiod pensioneras fler
kyrkoarbetare än som utexamineras. Även
strukturförändringar i församlingar, in-
dragning och förändring av tjänster samt
arbetsmarknaden i övrigt påverkar behovet
av anställda i Svenska kyrkan. Detta tillsam-
mans med minskade ekonomiska resurser
innebär att nämnden för utbildning, forsk-
ning och kultur nu ser över antalet utbild-
ningsplatser och hur många utbildnings-

institutioner Svenska kyrkan behöver i fram-
tiden. Utmaningen framöver ligger i att i
framtiden bibehålla högkvalitativa, attraktiva
utbildningar till relevanta kostnader.”
(Nyhetsbrev från Kyrkokansliet)

Jubileum i Tjällmo
Söndagen den 28 februari inleddes jubileums-
firandet i Tjällmo kyrka med en orgelguds-
tjänst då den 300-åriga Isac Risberg-orgeln
från 1710 stod i fokus. Organisten Birger
Marmvik, Motala, var den första solisten i
en rad konserter under 2010.

Isac Risberg byggde denna orgel 1710
som interimsorgel för Uppsala domkyrka.
Från 1688 var Risberg gesäll hos J. N.
Cahman i Stockholm, medverkade i byg-
gandet av flera orglar i Stockholm men flyt-
tade 1707 till Uppsala där han avled år
1710. Risbergorgeln användes i Uppsala till
1727, då domkyrkan fick en större orgel.
Men 1741 såldes orgeln; köpare var
brukspatron Carl Tisell på Hättorp som
skänkte Risbergorgeln till sin försam-
lingskyrka i Tjällmo, där den alltså fort-
farande gör tjänst, senast restaurerad och
delvis rekonstruerad av Bröderna Moberg,
Sandviken, 1968-69.

Till jubiléet under 2010 har Riksantikvarie-
ämbetet genom Niclas Fredrikssons för-
sorg utgivit en folder med jubileumspro-
grammet och på på framsidan Risbergs-
orgelns ståtliga barockfasad på västläktaren
i Tjällmo kyrka. Orgelkonserterna efter
Birger Marmviks invigningskonsert var 16
maj med Joel Speerstra, vidare i höst en
jubileumsmässa med biskop Martin Lind
och organisten Ingemar Ericsson (12 sep-
tember) och som avslutning av jubileums-
året en orgelkonsert med Fredrik
Albertsson (14 november). (Sven O. Linge)

Härlanda vann i Venedig
Härlanda Kammarkör blev i maj mästare i
körsång vid den internationella körfestivalen i
Venedig, Venezia in Musica. Kören, som är
knuten till Härlanda församling i Göteborg,
tävlade i den sakrala klassen som också var
den med flest deltagande körer, och blev
där etta i konkurrens med 10 körer från
9 olika nationer.

Härlanda Kammarkör med sina 40
sångare framförde musik av bland annat
Karin Rehnqvist, Eric Whitacre och William
Byrd. Det är första gången som kören del-
tar i en körtävling men definitivt inte den
sista. Tävlingen och framförallt vägen dit
med all övning skapar en härlig laganda som
sporrar kören till att ytterligare utveckla sin
klang och musikalitet, tycker dirigenten
David Molin. (Pressinformation)

Kurser i Strängnäs
Strängnäs stift har ett omfattande fortbild-
ningsutbud för kyrkomusiker i stiftet.

I höst märks exempelvis fortbildning i
liturgiskt orgelspel i Strängnäs domkyrka
(med domkyrkoorganist Torvald Johansson),
stiftsungdomskörläger i oktober på stifts-
gården Stjärnholm, ungdomskörledarkurs
(med Birgitta Rosenquist) och barnkörläger
i oktober och ”alla kan sjunga”-körkurs i
november. Bland mycket annat under året.

Den 14 oktober blir det ett gudstjänst-
seminarium i Strängnäs: Teologi och musik
för att samlas och sändas – om gudstjän-
stens inledning och avslutning (för präster
och musiker). Medverkande är Ninna
Edgardh och Ragnar Håkanson.

Mer information på www.strangnasstift.com
(källa: pressinformation)

Fortsättning på nästa sida

HAMMARBERGS ORGELBYGGERI AB
Horst Schwarz                        Sten Johansson

Vi utför renoveringar, reparationer, översyn
och stämningar samt modernisering av

elektriska system. 
Mångårig erfarenhet garanterar

högklassigt arbete.

Brottkärrsvägen 401     436 58 Hovås
Telefon 031-14 38 38            070-379 63 16

Telefax   031-28 51 75
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Levererar musik vid kungliga begiven-
heter: domkyrkoorganisten Gustaf
Sjökvist, Stockholm.

Forts.

Få skyddade kyrkor tas ur bruk
Få skyddade kyrkor har tagits ur bruk under
de senaste tio åren – förra året bara en.
Det kan man konstatera i Svenska kyrkans
årliga rapport till kulturdepartementet. I
den redovisas hur statens ersättning till det
kyrkliga kulturarvet används och hur det
står till med kyrkorna idag.

– Under 2000-talet har sammanlagt 12
skyddade kyrkor avyttrats. När det sker har
det föregåtts av en lång process under ett
flertal år, konstaterar Boel Hössjer Sundman,
samordnare för kulturarvsfrågorna i Svenska
kyrkan. Svenska kyrkan ägde vid årsskiftet
3 338 kyrkor - varav 2931 är skyddade. År
2009 togs en skyddad kyrka, Idkersbergets
gruvkapell i Västerås stift, ur bruk och för-
valtas inte längre av Svenska kyrkan.

Den kyrkoantikvariska ersättningen står
för ungefär en fjärdedel av den totala kost-
naden för investeringar och underhåll av
det kyrkliga kulturarvet, övriga insatser står
Svenska kyrkan själv för. Av den totala
redovisade kostnaden för avslutade kyrko-
antikvariska projekt utgörs 49 procent av
kyrkoantikvarisk ersättning. Andelen kyrko-
antikvarisk ersättning av kostnaden för pro-
jektering och kontroll är i genomsnitt 55
procent, för vårdinsatser 44 procent och
för skadeförebyggande åtgärder 54 procent.
Procentsatserna speglar församlingarnas
egenansvar och att delar av de projekt som
genomförs med kyrkoantikvarisk ersättning
inte motiveras av antikvariska skäl.

Under 2000-talet har antalet skyddade
kyrkor, vilket utgör en grund för beräkningen
av kyrkoantikvarisk ersättning, under tids-
perioden 2000-2009 ökat med samman-
lagt 24 kyrkor. Antalet icke-skyddade kyrkor
och kapell som tagits ur bruk under 2000-
2009 är 26. Elva nybyggda kyrkor har till-
kommit under 2000-2008.

I 50 procent av kyrkorna hålls en huvud-
gudstjänst, dop, vigsel eller begravning varje
vecka under året. Till detta kommer andra
typer av gudstjänster och konserter. 44
procent av kyrkor tar emot exempelvis
barngrupper och skolbesök minst en gång i
veckan. 53 procent kyrkorna har öppet minst
100 dagar per år. 34 procent alla kyrkor
har öppet minst 200 dagar per år. Kyrkorna
lånas sällan ut till andra organisationer, utan
församlingens medverkan. I 10 procent av
kyrkorna sker det i snitt 1 gång i månaden
eller mer. (Källa: pressinformation)

Hovleverantör i musik
Domkyrkoorganisten i Stockholm, Gustaf
Sjökvist, är hovleverantör i musik. Det med-
delar DN. Rollen har han innehaft sedan
Gustaf VI Adolfs begravning 1973. Nu är
han ansvarig för musiken vid kungliga
bröllopet i Storkyrkan. Han hade också
samma uppdrag för 34 år sedan när kung

Carl Gustaf gifte sig med nuvarande
drottning Silvia. DN skriver vidare:

”Då framfördes ”Sinfonia da Chiesa” av
Johan Helmich Roman, ”Festmusik” av Lars-
Erik Larsson, ett orgelverk av Johann
Sebastian Bach och en kantat av Telemann.

– Det var en blandning av svenskt och
tyskt, konstaterar Gustaf Sjökvist, som dock
inte vill avslöja om det blir enbart svenskt
den här gången med tanke på att både brud
och brudgum är födda i Sverige. 

– Allt är inte klart än. Vissa saker har tagit
form, andra är inte färdiga, säger Gustaf
Sjökvist när vi träffar honom i Själakoret i
Storkyrkan. Han skulle inte drömma om att
avslöja bröllopsmusiken i förväg. Det får bli
en överraskning på den stora dagen.”

Nyligen återinvigdes Storkyrkan efter den
omfattande renoveringen. Då uppfördes bland

annat en huvudstadsmässa för kör, slagverk
och orgel av Anna Cederberg Orreteg.

Gustaf Sjökvist säger till tidningen: ”Luddet
som de tog bort i valven var nästan två
centimeter tjockt.”

Tidningen passar också på att testa dom-
kyrkoorganisten på en annan fråga:
”Du som är körledare – vad tycker du om
’Körslaget’ i TV 4?

– Det har ingenting med körsång att
göra. Det är genant mot en hel yrkesgrupp.

Finns det ingen som är bra?
– Kalle Moraeus är en utomordentlig

inspiratör, säger Gustaf Sjökvist vars båda
körer ser lite annorlunda ut. I Storkyrkans
kör är det per stämma av vardera sopran,
alt, tenor och bas. I hans egen kammarkör
ingår nio sopraner och lika många basar,
men endast åtta tenorer och altar.

Varför?
– Sopraner är ett känsligt släkte och sam-

tidigt så viktiga för klangen, och basarna är
fundamentet i ensemblen. Tenorer och
altar är stabila mellanstämmor i samman-
hanget. Om en alt är sjuk kan en av
sopranerna möjligen gå ner en stämma,
men inte tvärtom, säger Gustaf Sjökvist,
som betonar att varje korist har ett stort
värde i den totala klangen.” (Källa DN
2010-04-26)

Koralspelskurs
Koralspel på romantiska orglar – det är
rubriken för en heldag i Vadstena 18
september 2010. Undervisar gör Jan H
Börjesson, organist i Göteborgs S:t Pauli;
han har också varit konsult för det nyligen
avslutade restaureringsprojekt som låter
Setterquistorgeln i Vadstena klosterkyrka
stå fram i nygammal glans.

Arrangörer är Linköpings stift, Vadstena
församling  och Organeum och mer in-
formation ges på www. Svenskakyrkan.se/
linkopingsstift (pressinformation).

Lindegrens Orgelbyggeri AB
Söderskogsvägen 72 • 430 33  FJÄRÅS

Släkten Lindegren har byggt, renoverat och vårdat orglar i mer än 120 år.

• Vi har erfarenhet av piporglar med pneumatiska, mekaniska och elektriska system.

• Vi konverterar gamla elektriska system till dagens krav på säkerhet och tillförlitlighet.

• Vi kan piporglar!

Kontakta orgelbyggare Leif Lindegren: Leif.Lindegren@LindegrenOrgel.se

mobil: 0706-54 21 67   • tel/fax 0300-54 25 90
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En musikal 
av Karin Runow

efter idé av Claude Steiner

Varmisar 
& Kalla kårar

1Copyright Runow Media AB

O G R Ä S  I   R A B A T T E N

Ogräs i 
rabatten

En barnmusikal av

Karin Runow

1Copyright Runow Media AB • Tel: 08-730 24 02 • www.runowmedia.se

B A R A  V A R A  B A R N

Bara 
vara barn

En mässa 
för stora och små

av 
Karin Runow

1Copyright Runow Media AB • Tel: 08-730 24 02 • www.runowmedia.se
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Come on 
children!

Volym 2 
av Karin Runow

Come on 
children!

Volym 1
av Karin Runow

1Copyright Runow Media AB • Tel: 08-730 24 02 • www.runowmedia.se
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I början…
…en resa till jordens barndom.  

En musikal av Karin Runow

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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Textförfattare i diskussion vid en sammankomst hos Birgittasystrarna på Djursholm. Foto: Anna Dunér

“Psalmskola, det låter lite väl nördigt ...” Så
gick mina första tankar när jag läste skolans
kalendarium. Men närprojektet väl var igång
så kom jag raskt på andra tankar.

I början av februari var det dags för mötet
mellan textförfattare och kompositörer, och
deltagarna från AF-stiftelsen bjöds in till
ett tre dagar långt seminarium på hög-
skolan i Sköndal. Under de kommande
dagarna fanns det tid för tonsättarna att
presentera sina alster för respektive för-
fattare, och i och med detta gavs utrymme
för diskussion och vissa fall bearbetning
av både text och musik. Samtliga komposi-
tioner framfördes även i den stora gruppen,
vi sjöng tillsammans och den som hade
tonsatt fick leda och i samband med det
berätta hur tankarna hade gått under
arbetets gång. Även textförfattarna fick
tillfälle att ge uttryck för sina upplevelser
av musiken i förhållande till texten.

Förutom all samvaro under själva semi-
narietimmarna hade det ordnats med

gemensamma måltider och efter kvälls-
mässan på onsdagen inbjöds det till vick-
ning med diverse delikatesser. Psalm-
projektet avslutades på torsdagen med en
lunchkonsert i Stora Sköndals kyrka.
Studenterna stod tillsammans med Ulla-
Carin Börjesdotter och Mattias Ekström
Koij (organist i Sköndal) för musicerandet.
På grund av tidsbrist kunde inte alla få sina
verk framförda utan det gjordes ett urval
på grunden att det skulle vara skilda kom-
positioner - någon var skriven för blandad
kör, en annan som en ren församlings-
sång, en solosång osv. 

Under projektets gång konstaterade jag
snabbt hur intressant det var att få möta
textförfattare och utbyta tankar och fun-
deringar kring både musik och text. Vilka
känslor fanns när just den texten skrevs?
Hur gick tankarna om antalet stavelser?
Var det rätt att välja 3/4-takt? Hur tolkade
jag den här versen? Jag törs säga att alla
deltagare var positivt överraskade av den
otroliga kreativitet som fanns i gruppen,

och när vi arbetade tillsammans växte den
än mer. Att få delta i ett forum för
psalmskrivande var oerhört inspirerande
och många av författarna och tonsättarna
har fortfarande kontakt genom utbyte av
nya texter och melodier. 

Psalmprojektet är inget man bara lägger
bakom sig och “kryssar på checklistan
över avklarade moment i skolan”. Jag tror
att många med mig blev uppmuntrade till
att skriva mer, och man har insett att det
där med psalmskrivande är en hel veten-
skap. Versrader i två verser måste stämma
överens inte bara i antalet stavelser, utan
också på ett känslomässigt stadium för att
kunna förlika sig med en specifik melodis-
linga. En ny dimension presenterades för
oss alla. Jag hoppas på ett fortsatt sam-
arbete framöver!

Linnéa Sjöberg
Kantorsutbildningen åk 1
Ersta Sköndal Högskola

Psalmskola som utbildningsprojekt
I slutet av december fick kyrkomusikerstudenter på Ersta Sköndal Högskola ett antal texter till-
skickade sig från Anders Frostenson-stiftelsens “Psalmskola”. Där möts människor från olika
sektorer i samhället och diskuterar, konstruerar och skriver psalmtexter. Samarbetet med hög-
skolan innebar att studenterna, som läser en tvåårig kantorsutbildning, skulle välja en eller flera
av texterna, tolka och tonsätta dem, utan särskilda regler och restriktioner.



kmt maj 2010 19

Jag har för första gången deltagit med min
ungdomskör i Kyrkosångförbundets ung-
domskörfestival, denna gång i Linköping
över Valborg. Det var jätteroligt och inspi-
rerande, både för ungdomarna och mig
själv! En tanke kvarstår: var är mina jämn-
åriga eller yngre kyrkomusikerkollegor?
Några var där men vi kunde varit många
fler. Jag räknade till två-tre!

Tänkbara orsaker för att utebli:
– "den egna ungdomskören är pinsamt
liten". Det är min med! Det kändes faktiskt
på ett sätt trösterikt att se att så är det för
flera andra också. Såna här inspirerande
festivaler kan tjäna som motvikt till den
trenden.

Insänt: Satsa på ungdomarna! 
– "svårt att hitta vikarie till Valborg eller

Krist Him." – erkänn – det går. Särskilt som
detta kan planeras i god tid innan.

– "repertoaren är för svår för mina ung-
domar". Kanske, men detta är också en
morot som sporrar till mer inlärning.
ÖvningsCD och Mp3 finns förungdomarna.

– "vi har så mycket musik i den egna
församlingen. Dessutom märker ingen här
när vi är iväg på sånt där." Kanske dags att
lyfta blicken lite högre? Om inte annat så för
15-åringarnas skull? Det blir också en på-
fyllning för dig själv, att få träffa kollegor
och dela erfarenheter.

– "jag har ingen lust att ligga på liggun-
derlag i en skolsal när jag kan vara hemma
med familjen". Det kanske kostar person-

lig bekvämlighet men det är det värt. Och
det finns hotell!

Vi har inte så många sjungande ungdomar
längre. En stor del sjunger inte alls och en
mycket stor del vet inte att det finns annan
musik än dunkadunka. Vi kyrkomusiker
har ett ansvar för de barn/ungdomarvi har
kontakt med. De är framtidens kyrkokörs-
sångare och den klang de tillsammans kan
frambringa idag slår banne mig många
kyrkokörer!

Christina Engelke
Vinslöv

Pianon och flyglar
(pianostämning)

Musikcentralen Skillingaryd
0370-70088

www.musikcentralen.com

Magnussons Orgelbyggeri AB
Tallbacken 2, Grimmared

432 68 Veddige
Tel. 0705-381490
Fax 0340-34204

Nybyggnation, renovering, 
restaurering och service 

av kyrkorglar

Välkommen till sommaren med
Kyrkomusikernas Tidning!

– tidningen kommer 2 juli och 13 augusti –

hemsidan www.kmr.se är ständigt öppen
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Frescobaldi och Bach
Recensioner: böcker, noter och inspelningar

ANDERS EIDSTEN DAHL:
Inspired by Bach
LAWO Classics

Inspired by Bach är titeln på
en CD inspelad 2009 med
den norske organisten
Anders Eidsten Dahl. Köp
den! Lika inspirerad som 

exekutören antagligen blivit av Bach, lika
inspirerad kommer du att bli när du lyssnar
till denna CD.

Musik av Robert Schumann upptar unge-
fär halva CD:n. Lysande registreringar och
ett utmärkt spel, i kombination med
underbara melodilinjer i en härligt glad
och dansant musik av 200-årsjubilaren
Schumann, gör att man blir på strålande
humör när man lyssnar. 

Ett informativt häfte medföljer det
moderna svartvita CD-konvolutet. Här får
man bl.a veta att det var en norsk pianist,
Thomas Tellefsen, som 1844 inspirerade
pianobyggaren Pleyel att börja bygga
pedalflyglar. Schumann införskaffade ett
sådant och skrev musik för det instrumentet.
Men allt tyder på att han ansåg att alla
verk för pedalflygel också skulle kunna
spelas på orgel.

Två norska tonsättare finns också repre-
senterade på CD:n. Först ut är Arne Eggen
som levde mellan 1881-1955. Hans stiliga
Ciaconna i g-moll skrevs när han var orga-
nist i Bragernes kyrka i Drammen. Det är
också här CD:n är inspelad, om än inte på
samma instrument. Orgeln i fråga är byggd
1998 av Carsten Lund. Den klingar fan-
tastiskt vackert och bara att lyssna till
några av de vackra flöjterna motiverar ett
köp av CD:n.

Fartein Valen var några åryngre än Eggen.
Han var djupt religiös och fick inspiration
till Pastorale opus 34 av El Grecos målning
Herdarnas tillbedjan. I detta kontrapunk-
tiska mästerverk hörvi ett modernare ton-
språk. 

Ytterligare två stycken av Valen finns
också med, Fugue – Allegro och Prelude –
Andante. Det senare är ett karakteristiskt
exempel på hans dissonerande polyfoni.

Som sagt, Anders Eidsten Dahl spelar
mycket medryckande och musikantiskt
och CD:n rekommenderas med emfas.

Ulf Samuelsson

FRESCOBALDI:
Orgel- und Clavierwerke I.1/I.2
Bärenreiter

Girolamo Frescobaldi har
på våra breddgrader inte
alltid haft det genomslag
och den uppskattning han 

förtjänar. Men för tonsättare som exempel-
vis Buxtehude och Bach var han mycket
betydelsefull.

Genom Bärenreiterförlagets ambitiösa
nyutgivning av Frescobaldis klavermusik
finns nu en rad band av denne klaver-
gigant att tillgå. Förlagets avsikt är att er-
sätta den egna tidigare serien (1949-54)
som editerades av Pierre Pidoux. Det finns
förstås fler utgåvor (mer eller mindre full-
ständiga) av Frescobaldis verk, exempelvis
den italienska genom Società Italiana di
Musicologia (1975-) eller den amerikanska
”pedagogiska” av Fiori Musicali på Wayne
Leupold Editions med Calvert Johnson
och Cleveland T. Johnson som redaktör
resp. bidragsgivare.

Här föreligger banden I.1 samt I.2. Ut-
givare är Christopher Stembridge som sam-
arbetat med Kenneth Gilbert. Det först-
nämnda bandet (I.1) innehåller ”Recercari ,
et Canzoni franzese” som utgavs i Rom
1615/1618 jämte en grundlig och synnerligen
värdefull kommentardel som tar upp allt
från relevanta historiska uppgifter till
uppförandepraxis, notation, komposition-
styper med mera. Det andra bandet (I.2)
presenterar toccator och partitor utgivna i
Rom 1615 och 1616 inklusive Frescobaldis
eget förord till dessa sina verk.

Med denna serie i sammanlagt sex band
har Frescobaldis klavermusik inklusive
omfattande värdefull kringinformation
gjorts tillgänglig i en lättläst och användar-
(läs vändnings-)vänlig utgåva.

Henrik Tobin

KARIN NELSON:
Magnificat
Motette Verlag

En väl sammansatt sam-
ling Magnificat-versetter
och bearbetningaravkyrko-
musikaliskt tunga nord-
tyskar: Buxtehude, Weck-

mann, Pachelbel, J.S. Bach, H. Praetorius,
Scheidt och Schildt. I korthet: högklassig
musik. En ypperlig, välinformerad orga-
nist med synnerliga kunskaper och dess-
utom stort intresse för just denna ”genre”.
Tydlig, pregnant och skönt varierad arti-
kulation. Vackra ornament, även dessa fint
varierade.

Mycket välskrivet texthäfte med såväl
kortfattad bakgrund till Magnificat-sätt-
ningar samt med korta biografier över
komponisterna. Liten fin detalj är att den
första text som möter oss är just det latinska
Magnificat:et följd av en engelsk översätt-
ning och senare en tysk. Två små petitesser,
dock: Finns en tanke med att man återger
den engelska översättningen från Common
Worship (2000) och inte från Book of
Common Prayer (1662) när man valt att på
tyska använda Luther-översättningen
(1522)? Och varför står Scheidemanns
namn på omslaget när man i häftet för-
klarar att hans verk inte finns med på
denna inspelning eftersom organisten pla-
nerar att spela in hans samtliga verk?

Orglarna är (relativa) nybyggen av Karl
Nelson: orgeln i Schärding är en ”freely
conceived new organ in Baroque style”
medan orgeln in Kirchdorf är ”loosely
modelled on the organ in Hart bei
Pischelsdorf from 1628”. Välklingande,
som alltid när det kommer till Nelsons
instrument. Den förra av dessa är – idag
för ovanlighetens skull – stämd i 'kammar-
ton', A=415 Hz, och i programbladet
nämns den nyliga forskningen  kring att
även stora orglar användes vid kammar-
musikframföranden. Vidare borgar även
inspelningsteknikern Erik Sikkemas namn
för hög kvalitet.

Som sagt en fin samling där i synnerhet
Melchior Schildts Magnificat Primi Toni
gör intryck på mig, vilket är glädjande
eftersom just hans namn kanske är det
minst kända bland de bidragande kompo-
nisterna.

Joakim Olsson Kruse

J. KÜNKELS
ORGELVERKSTAD

Service, reparationer
renoveringar, ombyggnader

Baldersg. 12, 386 92 FÄRJESTADEN
Tel.: 0485 / 38600
Mobiltel.: 0708 / 742150
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JULIA, LINNEA, GABRIEL:
Nära ditt hjärta
Tomsing förlag

Syskonen Julia (gift Willk-
ander), Linnea och Gabriel
Hagenfors har samlat 12
lovsånger i ett häfte för kör.
Alla syskonen har stått på
scen sen de var 2,5 år och
har vuxit in i musiken och 

lovsången med bröstmjölken. Nu är de
vuxna och skriver och sjunger och upp-
träder mycket själva, inte bara med familjen.

Det är idel lovsånger och böner för den
redan frälsta. Här finns inte skuggan av ett
tvivel. Jag tror inte att dessa syskon är nära
Guds hjärta, de är i Guds hjärta och ständigt
burna av Guds hand. Nästan alla sångerna
handlar om hur underbar Gud/Jesus är. Den
starkaste sången är berättelsen om Jesus,

”Han som kom ner”, skriven av Linnea, den
har en egen karaktär. Ytterligare en sång,
skriven av Julia, skiljer sig från de andra.

Notbilden är lite jobbig, melodin är i feta
noter och eventuella stämmor är mindre
noter under eller över melodin, vilket ger
ett plottrigt intryck.

Sångerna genomsyras av en ungdomlig
glädje och entusiasm. De är nog skapade
vid pianot i ett rus av lycka. För kören till
lovsångs-mötet är häftet mycket bra, men
för undertecknads smak är de lite enahanda.

De flesta sångerna är skrivna av Linnéa,
och Gabriel bidrar med 1 sång och Julia
med 2. Går man in på deras hemsida kan
man lyssna på låtarna och då blir de lättare
att ta till sig. De sjunger snyggt och kompet
är bra.

Charlotta Holmgren

Johannes Menzel Orgelbyggeri AB
Rö 158 Tel. 0611-640 75
870 15 Utansjö Bost. 0611-641 11

menzel@ymex.net

RESTAURERINGAR
REPARATIONER
ORGELSERVICE

Reparerar, servar och stämmer
orglar i Västra Götaland

Telefon 0302-406 66 / 0704-13 42 24
www.ramhage.se

Orgelbyggare

i NV-Uppland
www.hausner.se
orgel@hausner.se

Högsbo 171 0739-43 36 11
740 45 Tärnsjö 0292-410 80

Var med från från början 
NOTNYTT – Ny körmusik 

i tre katergorier:
• Blandad kör • Damkör

• Barn- och Ungdomskör
Anmäl dig på:

www.wessmans.com/notnytt

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

Magnificat med K Nelson!
www.nelsonorgel.se

Miljövänlig kantors-
värmare 2 kr/tim

sacralmusic@gmail.com

073-181 00 32

Möt sommaren med KMT!
KMT fortsätter att komma som
vanligt, i juni, juli och augusti!

Inlämning av annonser – se
www.kmr.se

THE BACH CHOIR:
Carl Rütti: Requiem
Naxos

Schweizaren Carl Rütti
(född 1949) har gjort sig ett
aktat namn i anglo-sach-
siska kretsar som tonsättare
av i stor utsträckning sakral

körmusik men också instrumentalverk.
Han är utbildad i bland annat England
men arbetar idag i Schweiz som tonsättare,
pianopedagog, pianist och organist.

År 2005 blev Rütti tillfrågad avThe Bach
Choir och dess ledare David Hill att kom-
ponera ett Requiem – ”en enorm utmaning
för en tonsättare” säger Rütti. Ursprung-
ligen handlade uppdraget om en halv-
timmes musik – men när det var klart hade
verket expanderat till cirka en timme.

Detta Requiem är skrivet för dubbelkör
med sopran- och barytonsolister, stråkar,
harpa och orgel (det finns även med
endast orgel som ackompanjemang).
Satserna utgörs av de sju klassiska satserna i
den latinska requiemässan: Introitus,
Kyrie, Offertorium, Sanctus-Benedictus,
Agnus Dei, Communio och In Paradisum.

Här sjungerThe Bach Choir tillsammans
med kammarorkesterna Southern Sinfonia
med Olivia Robinson (sopran), Edward
Price (baryton) och Jane Watts (orgel)
under David Hill. Det här är ett verk som
förenar kammarmusikalisk intimitet med
storslagenhet, en fläkt av såväl äldre
kyrkosång som filmmusik, intensiva
rytmiska strukturer, elegant stråkbehand-
ling och meditativa liksom magnifika kör-
insatser. Lyssna exempelvis till In
Paradisum – så triumferande harväl sällan
en paradisvision fått klinga ut.

Rüttis Requiem är visserligen ett delvis
krävande verk men har många kvaliteter
som skulle kunna ge den en fast plats på
repertoaren.

Henrik Tobin
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Lärarförsäkringar informerar om att man påbörjat arbetet
med produktutveckling inför 2011. I juni detta år skall
nästa års försäkringserbjudanden vara klara. Vidare skriver
man i ett nyhetsbrev:

”Några av de vanligaste frågorna som vår kundtjänst får
är hur länge man kan teckna barnförsäkringen och hur
länge den gäller. Så här ligger det till. Barnförsäkringen kan
tecknas till barnet fyller 16 år och omfattar alla barn i
familjen som vid teckningstillfället är under 16 år. För-
säkringen gäller sedan till och med det år då det yngsta
barnet fyller 25 år. Eftersom vi vill att det ska vara enkelt att
försäkra barnen så tar vi inte in några uppgifter, som vilka
som ska omfattas och hur gamla barnen är. Det innebär att
kunden själv får kontakta oss för att avsluta försäkringen
när yngsta barnet nått slutåldern.

Sedan en tid tillbaka kommunicerar Lärarförsäkringar
via ett antal sociala medier. Anledningen till att vi finns på
Facebook, på Twitter och att vi har en blogg är att dessa
kanaler ger oss en ytterligare möjlighet till dialog med våra
kunder och potentiella kunder. Det ger oss fler chanser att
samtala med, lyssna på och lära av dem vi arbetar för.”

Läs mer på:
• www.lararforsakringarbloggen.se

• www.facebook.com/pages/Lararforsakringar/170676991541

• twitter.com/lararforsakring

(Källa: nyhetsbrev)

Nytt från Lärarförsäkringar

Med jämna mellanrum händer det att ett
stiftsombud inom KMR av någon anled-
ning lämnar sitt uppdrag. Då är det dags
för ett nytt ombud att träda in i uppgiften
för medlemmarnas bästa.

Nyligen träffades fem nya ombud för
introduktionsdagar på Lärarförbundets
regionkontor i Linköping tillsammans
med Anders Johansson och Henrik Tobin
(Lärarförbundet) samt Ingela Sjögren
(KMR:s förbundsordförande).

De nya ombuden (stift inom parentes) är
Maria Karlsson och Nils-GunnarKarlson
(Linköping), Olle Heverius (Växjö), Ragnar
Håkanson (Visby), Jani Kenttälä (Stock-
holm) och Lena Severin (Härnösand
västra).

De nya ombuden har tillträtt i en tid av
stora omstruktureringar på lokalplanet,
förändringar som också i hög grad berör
kyrkomusikerna. Det handlar också,
förstås, om de ”vanliga”, ständigt aktuella
frågorna kring schemaläggning, instruk-
tion, löner, avtal. Vidare om samverkan
mellan Lärarförbundet och KMR och rela-
tionerna mellan arbetsgivare och arbets-
tagare. Och förstås om de konkreta möj-
ligheter, utmaningar, problem eller hot
som varje stiftsombud måste hantera för
att bli ett långsiktigt hållbart ombud.

Ett stort välkommen till er sex stiftsom-
bud: Maria, Nils-Gunnar, Olle, Ragnar,

Jani och Lena i ert arbete för kyrkans
musik i Sverige!

De nya ombuden ser du porträtterade i
juli månads nummer av KMT – då kom-

mer den uppdaterade årliga stiftsombuds-
kartan.

Henrik Tobin

Nya stiftsombud på gång

Stiftsombuden studerade bland annat årsplanering i Linköping!
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BORENSBERGS OCH TJÄLLMO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

söker KANTOR 70%
Tjänsten innebär sedvanliga kantorsuppgifter, såsom tjänst-
göring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Övrigt
innehåll i tjänsten kan diskuteras utifrån dina förmågor och
intressen. Det är viktigt att du bidrar med god samarbets-
förmåga och flexibilitet. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde 1 augusti
2010 eller efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 10 juni.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Carolina Fröberg, kyrkomusiker 070-844 29 94,
carolina.froberg@svenskakyrkan.se
Johnny Francén, kyrkonämndens ordförande
0709-50 59 75, johnnyfn@spray.se

Läs mera på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/borensberg under Lediga tjänster

Välkommen med din ansökan!

Musiker 50%
Tibro pastorat har två församlingar, med tre kyr-
kor och ett gravkapell. Vi har stor körverksamhet 
och ett välbesökt barn- och ungdomsarbete.

Vi söker en musiker för en tjänst med viss tyngd-
punkt på barn och unga: barnkör, besök i våra 
grupper,  stötta en kompgrupp med ungdomar. 
I tjänsten ingår spelningar i gudstjänster och 
på förrättningar. Då du kommer att arbeta med 
barn och ungdomar i kyrkan och gudstjänster är 
det viktigt att du delar Svenska kyrkans tro och 
värderingar.

För mer info, samt kvalifi kationer och ansökan, 
se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/tibro

TIBRO OCH RANSBERGS
FÖRSAMLINGAR

läs mer om tjänsten på
www.svenskakyrkan.se/tyreso

Kyrkomusiker 
deltid  med fokus på körledning

t y r e s ö  f ö r s a m l i n g  s ö k e r

KMR:s Årsbok med matrikel har sänts ut
till medlemmarna och till dem som särskilt
beställt denna användbara publikation. 

Skulle någon sakna årsboken går det bra
att kontakta förbundets registeransvarige
ErikWadman på register@kmr.se alternativt
0722-330 663.

På grund av ett fatalt och beklagligt för-
biseende har förbundsstyrelsens ledamot
Margaretha Skoglund fallit bort från för-
teckningen över ledamöterna.

Men Margaretha är i högsta grad medlem
av denna beslutande församling! Vi beklagar
misstaget.

Matrikel
på gång

Margaretha Skoglund – ledamot av
KMR:s förbundsstyrelse!

Annonsera i KMT!
Annonserna är en förutsättning för KMT:s existens!

Glöm inte att påminna Ditt kyrkoråd när det är dags! 

En tjänsteannons i KMT når de flesta kyrkomusiker!

Uppdaterad
matrikel!
Ingen publikation är fullkomlig, inte heller
KMR:s Årsbok med matrikel! Vi arbetar
med målsättningen att alla uppgifter skall
vara så aktuella och korrekta som möjligt.
Men ber samtidigt om överseende för det
som kan ha missats.

Eventuella korrigeringar kan sändas
via hemsidan www.kmr.se under menyn
Adressändring.

Alternativt till register@kmr.se
De korrigeringar vi blir uppmärksam-

made på i samband med publiceringen av
matrikeln kommer vi att publicera i KMT
under den närmaste tiden.
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EDA PASTORAT

Eda Pastorat i västra Värmland
söker

KANTOR 100%
– vikariat ca 1 år

Vi söker dig som
• har kantorsexamen eller motsvarande
• vill vara med och utveckla vår församlings musik, 

kör och gudstjänstliv
• har lätt för att samarbeta och skapa kontaktytor

Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkoherde
Petrus Laritz, tel. 070-258 29 54 och kyrkorådets 
ordförande Tove Lundell, tel. 0571-208 53.

Välkommen med din ansökan till 
Eda pastorat
Nolby 2
673 92 Charlottenberg
Ansökan senast 22 juni.
Tillträde enligt överenskommelse.

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och 
teologi vid Ersta Sköndal högskola söker en

Utbildningsledare i 
kyrkomusik
för anställning tillsvidare 80%

Utbildningsledaren får anställning som högskole-
lektor vid högskolan. Till uppdraget hör bl.a. 
konstnärligt kvalitetsarbete, pedagogiskt ansvar, 
schemaläggning, antagning och examination, samt 
kontakter med Svenska kyrkan centralt och lokalt. 
I tjänsten ingår 20% undervisning. Tjänsten 
kan ev. kombineras med tjänstgöring i Farsta 
församling som organist med placering i Stora 
Sköndals kyrka.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för 
kyrkomusikens roll i Svenska kyrkan och i 
samhället och som vill vara med och utveckla 
ämnesområdet och högskolan. Du ska ha ha lätt 
för att samarbeta, arbeta under eget ansvar och 
uttrycka dig i tal och skrift. 

Vid tillsättande av högskolelektor tillämpar Ersta 
Sköndal högskola intern och extern sakkunnig-
granskning. Sakkunnigs bedömning sammanvägs 
med bedömning efter genomförd intervju.
Tillträde den 1 september 2010 eller enligt 
överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2010-06-17. 
Läs om meriter, ansökan och kontaktpersoner på 
www.esh.se/jobb 

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, 
kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Högskolans institutioner är 
fördelade på två campus – Ersta och Stora Sköndal – med drygt 
1000 studenter totalt. 

Kantorsutbildningen på campus Sköndal har funnits i 50 år. Idag 
utbildar vi till kantors-, högskole- och/eller kandidatexamen. I 
dagsläget har högskolan 22 heltidsstudieplatser vilket innebär 25-
35 studenter på hel- eller deltid. 

I Skara stift har musiken en viktig roll. Omkring 
8 000 personer sjunger i kyrkans körer, och musik-
gudstjänsterna samlar varje år nära 200 000 besökare. 
Vid stiftets folkhögskola i Hjo finns musiklinje och 
kantorsutbildning. Vi söker nu till stiftets arbete

Musiker
Skara stift söker en musiker för tjänst som 75 procent 
handläggare för musik vid stiftskansliet, och 25 procent 
som lärare vid Hjo folkhögskolas musiklinje.
 I arbetet ingår ansvar för kompetensutveckling av per-
sonal, rekryteringsfrågor och musiklivets utveckling.
 Du som söker ska vara organist med erfarenhet av för-
samlingsarbete. Du ska tycka det är lika roligt att arbeta 
med barn och ungdomar som med vuxna. Du ska också 
ha bred erfarenhet av kyrkomusikens olika uttrycksfor-
mer. Se mer på www.skarastift.se.
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Församling med c:a 4000 kyrkotillhöriga söker

Kantor 100%
med kantorsexamen, körkort och bil

Tillsammans  med ett arbetslag på 16 personer varav  3 
kyrkomusiker ska du ha huvudansvaret för kyrkomusiken i 
församlingen;  planering, budget,  samordning etc. Förutom att du 
ska arbeta med traditionella kantorsuppgifter uppskattar vi att du 
är riktigt bra på att spela orgel och till exempel kan arrangera 
konserter. Vi vill också att du ska tycka att det är roligt med 
körverksamhet.
 
Vill du veta mer kontakta:
Petra Enarsson 0642-101 78, Kantor
Christina Thernsjö 0642-101 92, Kyrkoherde
Tillträde efter överenskommelse. Vi kan erbjuda provanställning.

Vill du tillhöra vårt arbetslag och hjälpa oss att 
bland annat genom musik och sång gestalta ”en flik 
av himlen” i vår landsbygdsförsamling och våra 
kyrkor? Du hittar oss i närheten av Indalsälven 2 mil 
norr om Östersund. Här är gott  att vara och Gud 
har slösat med det vi brukar kalla livskvalitet.

Välkommen med din ansökan inklusive 
merithandlingar och löneanspråk 
senast den 13 juni 2010 till:
Häggenås-Lit-Kyrkås församling
Kyrkorådet, Lits prästbord 115, 836 92 Lit

Mer om vår verksamhet hittar du på 

www.moraforsamling.se

Mora Församling är belägen vid Siljans 
strand i Norra Dalarnas kontrakt

Vi söker dig som:
• Har kantorsexamen eller liknande
• Brinner för att arbeta med barn och 
 ungdomar
• Har lätt för att samarbeta och har en   
 helhetssyn på arbetet.

Hos oss #nns 
• En nybildad församling med 4 distrikt.
• Goda instrument i både kyrkor och   
 församlingshem.
• Ett rikt barn och familjearbete med 
 skolkyrka, förskolegudstjänster, 
 riddarskola, babysång m.m.
• Ett spännande kon!rmandarbete.

I tjänsten ingår bl.a 
•  Barn och ungdomskör, babysång och 
 småbarnsrytmik.
•  Gudstjänster och förrättningar   
•  Kon!rmand och ungdomsverksamhet

Välkommen med din ansökan med CV 
och referenser till:
Mora Församling, 
Box 173, 
792 23 Mora. 
Senast den 16 juni vill vi ha din ansökan.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Organist Ulrika Ryssmats Ehlin, 
tel. 0250-302 88, mobil. 070-510 07 42
Vik. Kyrkoherde Jan Segerstedt, 
tel. 0250-135 55
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Vi förverkligar det ni önskar 
i såväl färg, form som kvalité.

Körkåpor

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

www.aktivita.se

Du glömmer väl inte
att anmäla dig till

Kyrkomusiksymposiet
Uppsala, 2-5 september

www.kyrkomusiksymposium.se

Liturgireform
i Göteborgs 

judiska församling!

Läs i KMT juli

Vilket är ditt stiftsombud?

En uppdaterad
stiftsombudskarta
kommer i KMT juli
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MARIESTADS FÖRSAMLING

Var hittar du en lagom stor församling med 13000
kyrkotillhöriga? Var finner du en ö i Vänern med kyrka
och kapell?  Var finns en Domkyrka, en 70-tals stads-
delskyrka och en vacker medeltidskyrka? Var finns en
gammal prästgård, där fyra musiker arbetar tillsam-
mans och skapar ett rikt musikliv? Var finns en ledig
organisttjänst med inriktning på orgel? Var bygger
Tostareds kyrkorgelfabrik en ny 42-stämmig orgel?
Jo, i Mariestad, Skara stift.

Vi kommer att inviga vår nya orgel i januari 2011 och
söker därför en

ORGANIST 100%
Vi söker dig som vill utveckla orgelmusiken i guds-
tjänster, konserter och i andra sammanhang.

I tjänsten ingår sedvanliga kyrkomusikaliska uppdrag,
skötsel av församlingens alla orglar och Domkyrkans
klockspel. Du kommer även att ansvara för organisa-
tionen kring sommarens konserter. 

Du ingår i ett team med tre kantorer.
Vi vill att du delar Svenska kyrkans tro och värde-
grund.
Tillträde enligt överenskommelse under 2011.

Frågor om tjänsten kan du ställa till:
Kantor Jan Tammo  0501-390527
jan.tammo@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Willem-Jan Fens 0501-390501
willem-jan.fens@svenskakyrkan.se
Facklig representant
Annika Argus 0392-10040
annika.argus@kmr.se

Ansökan skickas senast den 6 september till: 
Mariestads församling
Personalfunktionen, Box 2
542 21 MARIESTAD
Ange löneanspråk.
Märk kuvertet ”Organist”.

Välkommen med din ansökan!

Se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mariestad

KANTOR
Vikariat på heltid 

Övergripande mål för Östertälje församling:
1. Östertälje församling ska vara en församling 

där kristen tro väcks och växer.
2. Församlingens verksamheter ska alla ha en sida 

som öppnar sig mot den gemensamma guds-
tjänsten.

3. Ett diakonalt betraktelsesätt ska genomsyra 
församlingens verksamheter.

4. Den söndagliga gudstjänsten ska vara för-
samlingens centrum och den mötesplats där 
barn, unga och vuxna tar aktiv del.

Vi söker kantor/församlingsmusiker till Hagabergs
kapell (samarbetskyrka EFS) och Östertälje försam-
ling.

Vikariatet omfattar tiden from. oktober 2010 – tom.
juli 2011. Gudstjänster, kyrkliga handlingar, livaktig
körverksamhet för barn, unga och vuxna. Erfarenhet
av körledning, särskilt barnkör, bedöms viktigt.

Ansökan med sedvanliga handlingar ska vara oss till-
handa senast den 21.6 på adress
Östertälje församling
Box 121
151 22 Södertälje.
Intervjuer kommer att ske den 30.6.

Välkommen att ta kontakt med: km Knut Fischer,
kh Karin Karlberg och kantor Anna Bohm,
tel 08 550 914 50.

VAXHOLMS FÖRSAMLING

170% ORGANISTTJÄNSTER
lediga i

Vaxholms församling, Svenska kyrkan.

Se församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vaxholm

– även en liten annons SYNS! –

Annonsera i KMT!
Annonserna är en förutsättning för KMT:s existens!

Glöm inte att påminna Ditt kyrkoråd när det är dags! 

En tjänsteannons i KMT når de flesta kyrkomusiker!
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Thomas Hansson
Anders Sällström
A. Mårtenssons Orgelfabrik AB
Nöbbelövs mossaväg 3
226 60 LUND
046-211 11 19
Fax 046-211 17 98
E-mail: 
martenssons.orgelfabrik@work.utfors.se

Sven Johansson
Tore Johansson
Tostareds Kyrkorgelfabrik
519 95 TOSTARED
0320-620 12
Fax 0320-620 11
E-mail: info@tostaredskyrkorgelfabrik.se

Karl Nelson
Karl Nelson Orgelbyggeri AB
Gustav Adolfsgatan 20
531 96 LIDKÖPING
0510-53 24 60, 070-721 75 47
E-mail: karl@nelsonorgel.se

Hans-Petter Schröder
Lars Norgren
Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB
Valloxvägen 5
741 42 KNIVSTA
018-38 03 19
070-317 02 50
Fax 018-34 34 22
E-mail: akerman.lund@telia.com

Mads Kjersgaard
Orgelbyggare
Gunstavägen 27
Funbo, Gunsta
755 97 UPPSALA
018-36 33 61
E-mail: madskjersgaard@hotmail.com

Mats Arvidsson
Orgel o cembalobyggare AB
Lisselberga
640 61 STALLARHOLMEN
0152-420 55

Åke Bergenblad
Mats Jonsson
Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB
Farstorp
574 98 NYE
0383-801 60
Fax 0383-804 20
E-mail: bergenblad.jonsson@telia.com

Lennart Olofsgård
Ålems Orgelverkstad AB
Skälleryd 107
384 91 BLOMSTERMÅLA
0499-200 35, 220 35
070-349 53 28
Fax 0499-205 11
E-mail: verkstad@alemsorgel.se

Catarina Grönlund
Jan-Olof Grönlund
Grönlunds Orgelbyggeri AB
Hantverksvägen 22
954 33 GAMMELSTAD
0920-25 41 65, 25 32 30
Fax 0920-25 12 53

Robert Gustavsson
Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB
Köpmangatan 21
871 30 HÄRNÖSAND
0611-740 52, 168 91
(båda numrena även fax)
070-673 32 32
www.gustavssonorgel.se

Ulf Oldæus
Arkitekt SAR
Drakenbergsgatan 61
117 41 STOCKHOLM
08-34 34 06, 0703-37 34 06
E-mail: ulf.oldaeus@telia.com

Tomas Svenske
Orgelbyggare Tomas Svenske AB
Hagby Apalbacken 216
740 20 VÄNGE
018-39 70 13
070-329 57 25
E-mail: svenske@algonet.se

Ulf Oldæus, ordf.
Åke Bergenblad, sekr.
Tomas Hansson, kassör

ANNONSERA I KMT!
Ring 070 35 38 996 eller e-posta till kmt@kmr.se.

Nästa nummer av tidningen kommer ut den 2 juli och har annonsstopp den 16 juni.



Retur:
Om mottagarens adress är okänd återsänds tidningen till:
KMT, c/o Tobin, Giggvägen 6, 443 42 Gråbo

Posttidning B

NYA  KORORGELN  I  TÖRE  KYRKA

LULEÅ  STIFT

ROBERT GUSTAVSSON ORGELBYGGERI AB

Köpmangatan 21          871 30 HÄRNÖSAND

0611-740 52, -168 91, 070-673 32 32

www.gustavssonorgel.se       robert@gustavssonorgel.se       kenneth@gustavssonorgel.se

Huvudverk

BLOCKFLÖJT  8´
PRINCIPAL  4´
NASAT  3´
OCTAVA  2´
TERS  1 3/5´
SEDECIMA  1´

Bröstverk (svällare)

TRÄGEDACKT  8´
QUINTADENA  4´
TÄCKFLÖJT  2´
REGAL  8´

Pedal

SUBBAS  16´ 

Koppel:

II / I
I / P
II / P


