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Abstract	

	

Titel:	Luther	mot	Palestrina	-	Körarbete	i	Svenska	kyrkan	respektive	Katolska	kyrkan	i	

Sverige.	

	

Författare:	Alexander	Kegel	

	

Bakgrund:	Hösten	2016	var	Påven	Franciskus	i	Sverige	för	att	uppmärksamma	

reformationsminnet,	och	undertecknade	då	tillsammans	med	Munib	Younan,	ordförande	

för	Lutherska	världsförbundet,	ett	dokument	om	strävan	efter	större	närmanden	och	mer	

samarbete	mellan	katoliker	och	lutheraner.	Detta	har	lett	till	att	Katolska	kyrkan	i	Sverige	

och	Svenska	kyrkan	har	börjat	närma	sig	varandra	mer,	och	det	vore	därför	bra	med	en	

större	förståelse	för	varandra	även	på	musikens	område.	

	

Syfte	och	frågeställningar:	Syftet	med	uppsatsen	är	att	jämföra	körarbete	mellan	några	

församlingar	i	Svenska	kyrkan	och	Katolska	kyrkan	i	Sverige	för	att	se	vilka	likheter	och	

skillnader	som	finns,	och	hur	man	resonerar	kring	olika	frågor	som	rör	körarbetet.	

Frågeställningarna	är:		

Finns	det	en	skillnad	i	arbetet	med	körer	i	de	olika	kyrkorna?	

Hur	ser	körledarna	på	de	olika	aspekterna	av	körarbetet?	

	

Metod:	Uppsatsen	bygger	på	kvalitativa	intervjuer	gjorda	med	tre	kyrkomusiker	från	

Katolska	kyrkan,	och	tre	kyrkomusiker	från	Svenska	kyrkan.	Uppsatsen	ger	en	begränsad	

inblick	i	frågan,	då	det	är	ett	smalt	urval	av	kyrkomusiker.	

	

Resultat:	Det	finns	många	likheter	mellan	de	båda	kyrkorna	när	det	gäller	körarbetet.	

Man	arbetar	på	samma	sätt	med	repetitioner	oftast	en	gång	i	veckan	och	körerna	sjunger	i	

snitt	en	gång	i	månaden	i	gudstjänsten,	som	är	det	centrala	i	körarbetet.	Repertoaren	

kommer	ur	den	klassiska	kyrkomusiken,	men	används	på	något	olika	sätt	i	respektive	

kyrka.	Bland	de	andra	saker	som	skiljer	finns	mängden	resurser,	i	viss	mån	synen	på	

språkbruk,	men	inte	minst	körsångarnas	engagemang.	De	katolska	körerna	består	i	

mycket	högre	utsträckning	av	kyrkoaktiva,	och	i	Katolska	kyrkan	blir	kyrkan	en	väg	in	till	

kören,	och	i	Svenska	kyrkan	blir	kören	en	väg	in	i	kyrkan.	
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1. Inledning	och	bakgrund	
	

1.1. 	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet	med	uppsatsen	är	att	jämföra	körarbete	mellan	några	församlingar	i	Svenska	

kyrkan	och	Katolska	kyrkan	i	Sverige	för	att	se	vilka	likheter	och	skillnader	som	finns,	

och	hur	man	resonerar	kring	olika	frågor	som	rör	körarbetet.	

Frågeställningarna	är:		

Finns	det	en	skillnad	i	arbetet	med	körer	i	de	olika	kyrkorna?	

Hur	ser	körledarna	på	de	olika	aspekterna	av	körarbetet?	

	

1.2. 	Bakgrund	
Hösten	2016	uppmärksammade	man	att	det	var	500	år	sedan	reformationen	startade,	

och	i	samband	med	detta	kom	påve	Franciskus,	som	den	andra	påven	i	världshistorien,	

till	Sverige.	Under	hans	besök	här	undertecknades	ett	dokument	av	påven	och	av	Munib	

Younan,	ordförande	för	Lutherska	världsförbundet,	om	strävan	efter	större	närmanden	

och	mer	samarbete	mellan	katoliker	och	lutheraner.	(Stockholms	Katolska	Stift)	Detta	

har	lett	till	att	Katolska	kyrkan	i	Sverige	och	Svenska	kyrkan	har	börjat	närma	sig	

varandra	mer,	exempelvis	i	Lund	där	den	katolska	församlingen	och	

Domkyrkoförsamlingen	regelbundet	ber	vesper	tillsammans.	(Lunds	Domkyrka)	Det	

vore	därför	bra	med	en	större	förståelse	för	varandra	även	på	musikens	område.	I	de	

båda	kyrkorna	pågår	också	en	hel	del	förändringar	gällande	musiken:	Svenska	kyrkan	

har	just	antagit	en	ny	handbok	som	varit	väldigt	kritiserad	(Kyrkan	Tidning,	Världen	

idag),	och	har	på	vissa	håll	svårt	att	hitta	utbildade	kyrkomusiker	till	tjänsterna	(SVT).	

Katolska	kyrkan	i	Sverige	är	under	stor	utveckling	på	musikens	område.	Tidigare	har	det	

funnits	ytterst	få	anställda	och	utbildade	musiker,	men	de	senaste	tio	åren	har	fler	och	

fler	kyrkomusikertjänster	tillkommit.	Många	körer	har	startats	i	samband	med	detta.	

(Musikkonsulent	Stockholms	katolska	stift,	U.	Samuelsson,	personlig	kommunikation	

2018	04-17)	Ytterligare	en	anledning	till	att	jag	valt	just	Katolska	kyrkan	att	jämföra	

med	Svenska	kyrkan	är	att	jag	själv	är	katolik,	och	har	sjungit	i	kör	sedan	jag	var	barn,	

framför	allt	i	katolska	körer,	men	även	i	körer	knutna	till	Svenska	kyrkan.	Min	egen	

erfarenhet	säger	mig	att	det	finns	vissa	skillnader,	inte	minst	i	fråga	om	körens	

sammansättning.	Jag	har	upplevt	att	körsångare	i	katolska	kören	är	mer	engagerade	i	

församlingen	i	övrigt,	än	de	i	Svenska	kyrkan.	Även	vissa	skillnader	i	synen	på	körens	
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roll	i	Gudstjänsten	och	vilken	repertoar	som	används	har	jag	upplevt.	Jag	hoppas	att	

denna	uppsats	ska	kunna	ge	en	något	klarare	bild	av	dessa	frågor.	

	

1.3. 	Avgränsningar	
En	rättvis	jämförelse	mellan	de	olika	kyrkorna	är	svår	att	göra,	då	de	är	väldigt	olika	vad	

gäller	antal	medlemmar	och	körer,	samt	hur	mycket	resurser	det	finns	i	form	av	

ekonomi	och	verksamma	kyrkomusiker.	Jämförelsen	kommer	därför	inte	att	vara	

representativ	för	någon	av	kyrkorna	som	helhet,	utan	får	ses	som	en	inblick.	I	Katolska	

kyrkan	är	det	framför	allt	de	stora	församlingarna	som	har	en	mer	omfattande	

körverksamhet,	eftersom	det	också	är	där	det	finns	ekonomiska	resurser	att	ha	stora	

kyrkomusikertjänster.	(Musikkonsulent	Stockholms	katolska	stift,	U.	Samuelsson,	

personlig	kommunikation	2018	04-17)	För	att	ändå	få	en	så	relevant	jämförelse	som	

möjligt	har	jag	valt	att	även	i	Svenska	kyrkan	fokusera	på	stora	församlingar,	även	om	en	

av	informanterna	är	verksam	i	en	församling	på	en	mindre	ort.	Trots	att	det	inte	går	att	

dra	några	generella	slutsatser	utifrån	denna	uppsats,	så	visar	den	ändå	på	tydliga,	

konkreta	exempel	på	hur	skillnader	och	likheter	kan	se	ut	mellan	de	olika	samfunden.	

	

	

2. Metod	
2.1. 	Kvalitativa	intervjuer	
Som	metod	för	denna	undersökning	har	jag	valt	kvalitativa	intervjuer.	Det	smala	urvalet	

av	katolska	kyrkomusiker	med	gediget	körarbete	i	tjänsten	är	väldigt	begränsat,	och	

därför	föll	valet	ganska	naturligt	på	denna	metod.	Det	finns	dessutom	några	körledare	

som	arbetat	i	både	Katolska	och	Svenska	kyrkan,	och	därmed	kan	ge	en	bra	inblick	i	

körarbetet	i	båda	kyrkorna,	och	komma	med	relevanta	jämförelser.	Efter	att	jag	

intervjuat	informanterna	har	intervjuerna	transkriberats.	

	

2.2. 	Urval	
När	det	gäller	katolska	körledare	så	finns	det	några	ganska	självklara	val,	då	Stockholms	

Katolska	stift	(som	omfattar	hela	Sverige)	är	ganska	litet:	Elisabeth	von	Waldstein	som	

är	kyrkomusiker	i	St.	Eriks	katolska	domkyrkoförsamling,	Ulf	Samuelsson,	kyrkomusiker	
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i	S:ta	Eugenia	församling	i	Stockholm	och	även	musikkonsulent	för	stiftet,	samt	Samuel	

Eriksson,	kyrkomusiker	i	Kristus	konungens	katolska	församling	i	Göteborg,	är	de	tre	

som	är	mest	relevanta;	De	jobbar	i	de	största	församlingarna	som	har	mest	omfattande	

körverksamhet.	Både	Samuel	Eriksson	och	Ulf	Samuelsson	har	dessutom	tidigare	

arbetat	i	Svenska	kyrkan,	och	kan	därmed	ge	perspektiv	från	båda	kyrkorna.	I	Svenska	

kyrkan	finns	det	förstås	många	fler	kyrkomusiker	att	välja	mellan,	då	Svenska	kyrkan	

har	många	mycket	kompetenta	körledare.	Jag	har	valt	att	intervjua	följande	personer:	

Birgitta	Rosenquist	Brorson,	nationell	körpedagog	för	Sveriges	kyrkosångsförbund	och	

mångårig	kyrkomusiker	i	Arboga,	eftersom	hon	har	lång	erfarenhet,	men	också	har	ett	

brett	perspektiv	som	nationell	pedagog.	Joakim	Olsson	Kruse	i	Västerås	Domkyrka,	som	

framgångsrikt	har	startat	gosskörer	på	flera	platser	i	landet,	och	regelbundet	skriver	om	

kyrkomusik	och	körarbete,	bland	annat	i	Kyrkomusikernas	Tidning.	Kerstin	Börjesson	i	

Uppenbarelsekyrkan	i	Stockholm,	som	under	många	år	byggt	upp	en	omfattande	

körverksamhet	i	sin	församling,	och	vunnit	körtävlingar	med	sina	körer.	Joakim	Olsson	

Kruse	har	dessutom	arbetat	i	Katolska	kyrkan,	och	kan	ge	perspektiv	från	båda	håll.	

	

Ulf	Samuelsson	och	Samuel	Eriksson	har	mångårig	erfarenhet	från	Svenska	Kyrkan,	

innan	deras	nuvarande	befattningar	i	katolska	församlingar,	och	Joakim	Olsson	Kruse	

har	en	del	erfarenhet	från	arbete	i	katolska	kyrkan.	Därför	är	det	intressant	att	se	hur	de	

reflekterar	över	skillnaderna	mellan	samfunden,	utifrån	sina	egna	erfarenheter.	

Eftersom	dessa	jämförande	reflektioner	av	de	enskilda	informanterna	utgör	en	delvis	

annan	fråga,	än	de	vanliga	intervjufrågorna,	har	jag	valt	att	redovisa	dessa	separat.	

	

2.3. 	Genomförande	
Intervjuerna	har	huvudsakligen	skett	genom	fysiska	möten,	förutom	intervjun	med	

Samuel	Eriksson	som	ägde	rum	per	telefon.	Intervjuerna	har	spelats	in,	och	därefter	

transkriberats.	

	

2.4. 	Intervjufrågor	
Nedanstående	frågor	är	de	jag	har	utgått	ifrån,	och	där	det	finns	följdfrågor	med	

alternativ	har	jag	först	låtit	informanterna	svara	fritt,	och	sedan	gett	dem	alternativen	

att	ta	ställning	till.	Olika	följdfrågor	dök	upp	under	intervjuerna,	dessa	redovisas	ej	här.	

	



	 7	

1.	Beskriv	övergripande	ditt	arbete	som	körledare,	och	hur	arbetet	är	upplagt.	

Vilka	körer	leder	du?	

	

2.	Hur	ofta	och	vid	vilka	tillfällen	sjunger	körerna?		

Hur	väger	du	gudstjänster	mot	konserter?	

	

3.	Vilken	är	enligt	dig	körens	roll	i	gudstjänsten	och	i	den	liturgiska	musiken?		

Alternativ:	Leda	församlingen	i	sång,	vara	ett	föredöme	för	församlingen,	fördjupa	

gudstjänsten,	göra	gudstjänsten	mer	högtidlig.	

	

4.	Var	befinner	sig	kören	under	gudstjänsten,	och	hur	är	de	klädda?	Är	det	så	du	vill	ha	

det?	Hur	resonerar	du	kring	det?	

	

5.	Vilken	repertoar	används	och	hur	resonerar	du	kring	det	i	fråga	om	genre,	

tidsepoker1,	språk,	liturgiska	hänsynstaganden	till	kyrkoåret,	körens	nivå	etc.		

	

6.	Finns	det	teologiska	tankar	bakom	musikvalet,	t.ex.	Luthers	idé	om	folkspråk,	kyrkliga	

dokument,	Andra	vatikankonciliet?	

	

7.	Vilka	sjunger	i	kören	-	är	de	förankrade	i	församlingen	i	övrigt?	

	

8.	Vad	är	viktigast	i	körarbetet?		

Alternativ:	Sångglädje,	sång/musikundervisning,	höga	konstnärliga	resultat	

förkunnelse/budskap,	leda	församlingssång,	Diakonalt/Gemenskap.	

	

9.	Vad	fokuserar	du	mest	på	i	dagsläget,	och	vad	önskar	du	att	du	kunde	fokusera	mer	

på?	

	

För	de	informanter	som	har	arbetat	i	både	Svenska	kyrkan	och	Katolska	kyrkan	ställde	

jag	dessutom	följande	frågor:	

																																																								
1	Frågan	om	genre	och	tidsepoker	vill	undersöka	huruvida	det	är	den	klassiska	kyrkomusiken,	
som	spänner	från	gregorianiken	från	mitten	av	första	århundradet	och	framåt,	som	används,	
eller	om	exempelvis	gospel	och	lovsång	har	roll	i	musiken.		
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10.	Mot	bakgrund	av	de	frågor	som	ställts,	vilka	skillnader	ser	du	jämfört	med	ditt	

tidigare	arbete	i	Svenska	kyrkan?	

	

11.	Har	du	ändrat	arbetssätt	sedan	du	började	arbeta	i	ett	annat	samfund?	

	

	

3. Körens	roll	och	funktion	
I	denna	avdelning	försöker	jag	att	ge	en	historisk	bakgrund	och	förklara	likheter	och	

skillnader	på	ett	principiellt	plan	när	det	gäller	körer	i	Svenska	kyrkan	jämfört	med	

Katolska	kyrkan,	främst	utifrån	vad	som	kan	utläsas	av	aktuella	styrdokument.	

	

3.1. 	Historisk	bakgrund	
Musiken	har	haft	en	central	roll	i	kyrkan	sedan	apostlarnas	tid.		På	flera	ställen	i	nya	

testamentet	nämns	sången	i	den	tidiga	kyrkan,	och	Paulus	skriver	i	sitt	brev	till	

Kolosserna	det	välkända	citatet:	”Tala	till	varandra	med	psalmer,	hymner,	och	andlig	

sång.	Sjung	och	spela	för	Herren	av	hela	ert	hjärta”.	Den	tidiga	kyrkan	övertog	troligen	

delar	av	den	judiska	musikaliska	traditionen,	framför	allt	traditionen	att	sjunga	

textläsningarna	på	enkla	recitationsmelodier,	samt	sjungandet	av	Psaltaren.	Dock	är	

mycket	litet	känt	om	den	musik	som	användes	i	den	tidiga	kyrkan.	På	500-talet	uppstod	

sångskolan	”Schola	Cantorum”	i	Rom,	som	förutom	att	utgöra	en	kör	och	sångskola	även	

fick	en	stor	roll	i	spridandet	av	den	romerska	kyrkans	musik,	samt	som	sånglärare	och	

körledare	i	stora	delar	av	Europa.	Under	700-	och	800-talet	fick	den	gregorianska	

sången	sin	form	i	Frankerriket,	och	under	1000-talet	blev	denna	Romersk-Frankiska	

sång	normerande	för	större	delen	av	den	västliga	kyrkan.	Under	samma	århundrade	

finns	de	första	spåren	av	flerstämmig	musik,	och	under	1100-	och	1200-talet	

utvecklades	flerstämmigheten	ytterligare.	På	1300-talet	komponerar	Guillaume	de	

Machaut	den	första	genomkomponerade	”mässan”	(alltså	mässordinariet)	för	fyra	

stämmor	som	innehåller	alla	de	mässpartier	(Kyrie,	Gloria,	Credo,	Sanctus,	Agnus	Dei	

samt	Ite,	Missa	Est)	som	vi	senare	känner	igen	från	otaliga	kompositioner	genom	

musikhistorien.	Med	Martin	Luther	och	reformationen	tog	musiken	olika	vägar	i	de	olika	

kyrkorna.	Luther	översatte	mässan	till	folkspråket,	och	även	musiken	i	den	Lutherska	
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kyrkan	blev	till	stor	del	på	folkspråket.	Luther	var	noga	med	att	kören	inte	skulle	sjunga	

allt,	utan	värnade	församlingssången,	och	ville	att	kören	skulle	hjälpa	församlingen	med	

sången.	I	den	första	psalmboken	som	Luther	gav	ut	var	alla	psalmerna	noterade	

fyrstämmigt.	I	Katolska	kyrkan	fick	polyfonin	sin	höjdpunkt	med	Giovanni	Pierluigi	da	

Palestrina,	även	om	det	vid	mitten	av	1500-talet	också	fanns	mycket	kritik	mot	

polyfonin.	Man	menade	att	den	fördunklade	texten,	och	önskade	en	större	enkelhet	i	

musiken	för	att	texten	tydligt	skulle	uppfattas.	Legenden	säger	att	Palestrinas	”Missa	

Papae	Marcelli”	var	bland	de	musikstycken	som	fick	kyrkan	att	behålla	den	flerstämmiga	

musiken.	Kyrkomusiken	fortsatte	att	utvecklas	under	1600-och	1700	talet	med	bl.a.	

oratorier	och	kantater	av	kompositörer	som	Claudio	Monteverdi,	Johann	Sebastian	Bach,	

Heinrich	Schütz	och	Georg	Friedrich	Händel.	Under	1800-talet	börjar	kyrkomusiken	på	

många	håll	alltmer	likna	operans	musik,	och	bland	annat	som	en	reaktion	mot	detta	

börjar	man	i	klostret	Solemses	i	Frankrike	att	restaurera	den	gregorianska	sången.	

Samtidigt	startar	väckelserörelsen	i	de	protestantiska	kyrkorna	och	kommer	med	ny,	

mer	folkligt	inspirerad	musik.	(Wilson-Dickson	1996,	Ellverson	2003,	Ekenberg	1998,	

Leaver	2017)		

	

Körens	placering	i	kyrkan	har	varierat	genom	tiderna,	och	kören	har	varit	placerad	bl.a.	

på	läktaren	längst	bak	i	kyrkan,	via	en	plats	mellan	koret	och	församlingen,	till	att	

befinna	sig	i	själva	koret,	beroende	på	olika	syn	på	körens	funktion	och	roll.	(Elversson	

2003)	

	

Runt	sekelskiftet	1900	startas	allt	fler	kyrkokörer	i	Sverige,	och	1925	startas	Sveriges	

Kyrkosångsförbund,	som	växer	under	hela	1900-talet.	Idag	är	drygt	70000	av	Svenska	

kyrkans	omkring	100000	körsångare	medlemmar.	(Sveriges	Kyrkosångsförbund)	

	

Katolska	kyrkan	förbjöds	i	Sverige	efter	reformationen,	och	det	var	under	lång	tid	ålagt	

med	dödsstraff	att	vara	katolik.	Från	1783	fanns	det	åter	en	katolsk	präst	verksam	i	

Sverige,	men	först	1953	bildades	Stockholms	Katolska	stift,	som	omfattar	hela	Sverige.	

Idag	har	stiftet	omkring	115000	registrerade	katoliker.	(Stockholms	katolska	stift)	

	

Körverksamheten	i	det	katolska	Sverige	är	under	uppbyggnad,	och	idag	finns	omkring	

20	körer	i	hela	landet,	en	fördubbling	mellan	2008	-	2018.	(Ahlberg-Hyse	2018)	
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3.2. 	Körens	roll	i	Svenska	kyrkan	
I	orgelutgåvan	av	Den	Svenska	Kyrkohandboken	Musik	(1987)	kan	vi	läsa	i	förordet:	

”Körens	roll	har	överhuvud	accentuerats	mer	än	förr.	Förutom	sina	särskilda	uppgifter	

skall	den	fungera	som	församlingens	försångare	och	föredöme	även	i	praktiska	detaljer.	

Det	är	därför	lämpligt	att	kören	är	placerad	i	koret	eller	i	kyrkans	främre	del,	väl	synlig	

för	församlingen.”	I	körutgåvan	av	samma	handbok	(1990)	förtydligas	att	kören	även	

kan	utföra	några	av	prästens	sjungna	delar	i	gudstjänsten.	Vidare	konstateras	i	

orgelutgåvan	att	kören	ofta	går	i	procession	i	början	och	slutet	av	gudstjänsten.	Det	står	

således	ganska	lite	om	körens	roll	i	de	böcker	som	styr	gudstjänsten.	Kanske	beror	detta	

på	att	körens	roll	och	funktion	bygger	mycket	på	praxis,	och	det	förutsätts	i	handboken	

att	man	vet	på	det	stora	hela	vad	kören	ska	göra,	eller	så	vill	man	medvetet	lämna	det	

hela	öppet.	När	denna	uppsats	skrivs	håller	Svenska	kyrkans	nya	handbok	(2018)	på	att	

tas	i	bruk,	och	intressant	nog	står	där	ännu	mindre	att	läsa	om	kören.	Där	står	endast	två	

meningar	som	nämner	kören:	”Körsång	och	instrumentalmusik	stödjer	

församlingssången	och	förstärker	gudstjänstens	tema.”	samt	”Flera	sjungna	moment	i	

gudstjänsten	kan	ledas	av	försångare	eller	kör.”	Är	detta	ett	tecken	på	en	försvagad	roll	

för	kören	i	den	nya	handboken?		

	

3.3. 	Körens	roll	i	Katolska	kyrkan	
Om	körens	roll	i	Katolska	kyrkans	gudstjänstliv	kan	man	läsa	på	några	olika	ställen.	

Under	det	stora	Katolska	kyrkomötet	Andra	Vatikankonciliet	som	ägde	rum	1962-1965	

togs	bland	många	andra	två	dokument	fram	som	rör	kyrkomusiken	och	kören:	

Konstitutionen	om	liturgin	”Sacrosanctum	Concilium”	(1963)	och	Instruktionen	om	

musiken	i	liturgin	”Musicam	Sacram”	(1967).	I	Sacrosanctum	Concilium	(1963)	fastställs	

att	den	Gregorianska	sången	är	speciellt	lämpad	för	den	romerska	liturgin,	och	att	den	

bör	ha	främsta	platsen	i	liturgin.	Även	polyfoni	lyfts	fram	som	exempel	på	musik	

speciellt	lämpad	för	liturgin.	I	Musicam	Sacram	(1967)	lyfter	man	fram	vikten	av	att	det	

finns	verksamma	körer	i	kyrkorna,	och	deras	viktiga	funktion	i	liturgin.	Där	står	vidare	

att	kören	bör	placeras	utifrån	kyrkobyggnadens	förutsättningar,	så	att	det	framgår	att	

kören	är	en	del	av	församlingen,	att	den	enkelt	kan	fullfölja	sin	liturgiska	funktion,	och	

så	att	körsångarna	enkelt	kan	delta	i	mässan.	Detta	lämnar	således	ganska	mycket	öppet	

för	var	kören	bör	placeras,	även	om	man	kan	ana	en	dragning	åt	det	sätt	som	lyfts	fram	i	

Svenska	kyrkans	kyrkohandbok.	I	dokumentet	står	också	”Församlingen	bör	också	läras	
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att	i	sitt	inre	förenas	med	prästens	eller	körens	sång,	så	att	de	genom	att	lyssna	på	dem	

kan	lyfta	sitt	sinne	till	Gud.”	(Musicam	Sacram	1967)	[Min	översättning].	I	”Allmän	

introduktion	till	det	Romerska	Missalet”	(2013),	upprepas	det	som	står	i	de	tidigare	

nämnda	dokumenten,	och	det	specificeras	också	vilka	delar	av	mässan	som	kören	kan	

sjunga.	

	

	

4. Resultat	
Här	följer	referat	av	intervjuer	med	informanterna.	Först	redovisas	de	informanter	som	

arbetar	i	Svenska	kyrkan,	därefter	de	som	arbetar	i	Katolska	kyrkan.	Sist	kommer	

reflektioner	från	de	informanter	som	arbetat	i	både	Svenska	kyrkan	och	Katolska	

kyrkan.	

	

4.1. Intervjuer	med	Svenskkyrkliga	körledare	
	

4.1.1. Joakim	Olsson	Kruse	
Organist	i	Västerås	Domkyrka.	Joakim	skriver	återkommande	i	Kyrkomusikernas	

Tidning,	föreläser	runtom	i	landet	om	pojkars	sång,	och	har	tidigare	etablerat	två	

gosskörer	innan	han	kom	till	Västerås.	

	

Joakim	har	återetablerat	gosskören	i	Västerås	Domkyrka,	och	leder	också	Mariakören,	

en	avancerad	vuxenkör.	Mariakören	repeterar	en	gång	i	veckan,	medan	gosskören	

repeterar	två	gånger	i	veckan,	vilket	är	vanligt	i	gosskörssammanhang.	En	gång	

repeterar	gossar	och	herrar	för	sig,	och	en	gång	repeterar	de	tillsammans.	Joakim	är	

medveten	om	att	det	hör	till	ovanligheten	att	barnkörer	repeterar	flera	gånger	i	veckan,	

men	gör	jämförelsen	med	en	idrottsklubb,	där	det	är	självklart	att	man	tränar	flera	

gånger	i	veckan.	Han	säger:	”Jag	har	alltid	hävdat	att	om	man	vill	satsa	bara	på	musik,	så	

ska	man	satsa	lika	mycket	som	man	satsar	på	idrotten,	till	exempel.	Och	då	innebär	det	

flera	träffar	i	veckan.	Så	det	är	bara	så.”	Gosskören	sjunger	i	snitt	en	gång	i	månaden	på	

gudstjänst,	och	Mariakören	sjunger	i	snitt	två	gånger,	men	det	är	väldigt	ojämnt	fördelat	

över	året.	I	domkyrkan	planerar	de	så	att	körerna	sjunger	vid	flera	tillfällen	under	en	

helg,	och	Joakim	menar	att	detta	inte	alls	är	optimalt.	Det	leder	till	att	man	inte	har	hela	
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kören	under	helgen,	utan	några	som	inte	kan	komma	vid	det	ena	tillfället	och	några	som	

inte	kan	komma	vid	det	andra.	Det	blir	mycket	merarbete	för	körledaren,	och	jobbigt	för	

kören,	eftersom	vissa	måste	repetera	musik	som	de	inte	kommer	vara	med	att	sjunga,	

och	då	försöker	en	del	körsångare	få	till	att	de	inte	måste	vara	med	på	hela	repetitionen,	

och	det	hela	blir	väldigt	rörigt,	förklarar	Joakim.	

	

Joakim	säger	att	han	själv	är	väldigt	liturgiskt	inriktad,	och	hans	tidigare	gosskörer	har	i	

princip	bara	sjungit	på	gudstjänster.	I	Västerås	domkyrka	finns	det	sedan	länge	en	

omfattande	konsertverksamhet,	och	båda	körerna	han	leder	sjunger	alltså	både	på	

gudstjänster	och	konserter.	Joakim	säger:	”Det	går	mycket	lättare	att	rekrytera	barn	och	

framför	allt	ungdomar	till	rena	gudstjänstkörer,	än	när	man	ska	ha	dem	i	två	identiteter,	

att	sjunga	både	gudstjänst	och	konserter.	Där	känner	jag	ju	att	det	inte	är	helt	enkelt	att	

kombinera	det.”	Joakim	är	tydlig	med	att	framför	allt	gosskören	är	en	liturgisk	kör,	det	

står	även	uttryckligen	i	informationsblad	om	kören,	och	han	menar	att	det	finns	en	stor	

stolthet	över	det	man	håller	på	med	i	gosskören,	och	över	traditionerna	man	för	vidare:	

”Ungdomarna	älskar	ju	att	sjunga	gregorianik,	alltså	verkligen,	på	riktigt.	Och	nu,	efter	

knappt	fyra	terminer,	skulle	de	bli	otroligt	förolämpade	om	jag	föreslog	att	vi	skulle	

sjunga	ett	projekt	med,	jag	vet	inte…	Bob	Dylan-låtar,	eller	till	och	med	Georg	Riedel	

hade	jag	med	lock	och	pock	kunnat	få	sjunga	en	låt.	Sen	hade	det	inte	gått.	De	förstår	

väldigt	snabbt	när	de	kommer	till	kören	att	det	här	är	riktig	musik,	det	här	är	kvalitet,	

det	här	är	det	som	är	tradition,	och	de	blir	snabbt	väldigt	stolta	över	att	inte	sjunga	den	

musiken	som	andra	körer	sjunger.	Det	betyder	ju	att	de	också	blir	väldigt	stolta	över	att	

sjunga	just	liturgiskt.”	Joakim	berättar	vidare	att	han	märkt	att	gosskören	inte	alls	har	

samma	energi	när	det	repeteras	inför	en	konsert.	Han	tycker	själv	att	detta	är	väldigt	

intressant,	eftersom	många	av	herrarna	i	gosskören	går	i	de	berömda	musikklasserna	på	

Fryxellska	skolan	i	Västerås,	och	där	är	de	vana	vid	konsertsjungandet,	det	är	det	de	kan.	

Han	säger	att	man	kunde	tänka	sig	att	de	killar	som	går	i	högstadiet	tänker	”vi	kan	väl	

sjunga	gudstjänster	också”,	men	skulle	se	fram	emot	konserterna.	Men	det	är	tvärtom,	

och	Joakim	tror	att	detta	beror	på	att	de	blir	mätta	på	de	stora	produktionerna	med	

kändisar	och	stora	orkestrar	som	skolan	gör,	och	de	stora	evenemang	som	de	deltar	i.	

Joakim	säger:	”Och	så	kommer	de	här	tonåringarna	hit	och	så	säger	de	”Åh,	ska	vi	sjunga	

på	en	vanlig	högmässa	nästa	vecka?”,	för	då	tycker	de	det	är	skönt.”	
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Joakim	har	upplevt	samma	fenomen	med	alla	tre	gosskörer	han	startat,	att	framför	allt	

ungdomarna	verkligen	går	igång	på	den	klassiska	kyrkomusiken.	Han	säger:	”För	varje	

gång	som	jag	tog	ett	steg	in	i	den	klassiska	musiken	med	dem,	så	tog	de	två.	Och	varje	

gång	jag	införde	en	ny	genre,	Anglican	chant,	eller	gregorianiken,	eller	nytt	språk,	eller	

ålderdomlig	svenska,	om	vi	sjöng	Roman	till	exempel,	varje	gång	gick	de	igång	ännu	mer	

på	det.”	Eftersom	detta	fungerat	så	bra	så	är	det	den	musiken	han	håller	på	med.	Han	

värjer	sig	också	mot	kritik	att	han	bara	samlat	barn	som	redan	håller	på	med	klassisk	

musik,	och	påpekar	att	han	har	alla	sorters	barn	och	ungdomar	i	sin	kör,	och	att	det	är	

ytterst	få	som	håller	på	med	musik	vid	sidan	om	kören,	och	då	är	det	nästan	aldrig	

klassiskt.	Han	förklarar:	”Skulle	man	göra	ett	tvärsnitt	genom	kören	så	hade	man	slagit	

hål	på	alla	fördomar	som	över	huvud	taget	finns	om	att	gosskör	är	elitistiskt	eller	nåt	

sånt	där.	Det	är	verkligen	inte	det.”		

	

I	Mariakören	är	situationen	lite	speciell,	eftersom	det	för	ett	antal	år	sen	blossade	upp	en	

konflikt	som	gjorde	att	kören	delades.	De	som	stannade	kvar	i	domkyrkan	var	också	de	

som	var	mer	intresserade	av	att	sjunga	på	gudstjänster.	När	kören	ska	sjunga	en	

högmässa	och	en	konsert	samma	dag,	händer	det	att	några	inte	kan	vara	med	på	

högmässan,	men	eftersom	Joakim	ofta	lägger	den	finaste	musiken	på	högmässan,	så	

märker	han	att	en	del	blir	snopna	när	de	inser	att	de	missat	den	finaste	musiken.	Så	

gudstjänsternas	ställning	i	Mariakören	kan	komma	att	ytterligare	förstärkas,	menar	

Joakim.	

	

Han	berättar	också	om	sin	erfarenhet	av	tidigare	gosskörssångare	som	kommit	in	i	en	

avancerad	vuxenkör,	men	ändå	varit	mycket	bättre	än	de	vuxna,	och	kunnat	vara	ett	

föredöme	för	dem.	Han	säger:	”Så	känner	man	att	när	tillväxten	underifrån	börjar	

komma	igång,	så	livar	det	ju	upp	och	positivt	stressar	de	äldre.	Och	det	är	inte	så	dumt!”	

	

På	frågan	om	körens	roll	i	gudstjänsten	så	säger	Joakim,	att	körens	främsta	roll	

vanligtvis	är	att	leda	församlingssången,	men	att	det	inte	alltid	är	så	när	det	gäller	barn	

och	ungdomar,	i	synnerhet	inte	i	en	kör	som	hans,	som	bara	funnits	några	terminer.	De	

kan	av	naturliga	skäl	inte	vara	ledare	på	det	sättet,	menar	han.	Istället	säger	han	att	barn	

och	unga	genom	kören	introduceras	för	kyrkan	och	församlingslivet.	Han	fortsätter	med	

att	säga	att	kören	förstås	lyfter	gudstjänsten,	men	att	det	även	fungerar	omvänt	i	
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domkyrkan,	där	de	vanligtvis	har	kör	varje	högmässa:	”Några	få	gånger	om	året	är	det	

inte	det	och	då	lyfter	gudstjänsten	också	för	att	det	inte	är	kör.	För	då	upplever	

församlingen	de	gudstjänsterna	som	lite	exklusiva,	som	lite	speciella.”	

	

Han	knyter	an	till	nästa	fråga,	som	rör	hur	kören	är	klädd	och	var	de	befinner	sig	under	

gudstjänsten.	Körerna	har	alltid	kåpor,	och	är	med	i	in-	och	utgångsprocessioner	i	

gudstjänsten.	Han	tycker	att	det	tillför	energi	och	en	fin	rörelse	i	rummet	när	liturgiskt	

klädda	barn	och	ungdomar	rör	sig	i	rummet,	inte	minst	vid	nattvarden.	Körerna	har	

vanligtvis	kåpor	även	vid	konserter.	Han	menar	att	det	är	praktiskt	med	kåpor,	eftersom	

man	slipper	fundera	på	klädsel,	inte	minst	för	barn	och	ungdomar	som	snabbt	växer	ur	

sina	konsertkläder	annars,	och	han	säger	att	herrarna	i	gosskören	är	väldigt	stolta	över	

sina	kåpor.	Joakim	menar	att	klädseln	också	påverkar	klangen;	När	de	har	kåporna	på	

får	de	en	tydligare	identitet,	och	sjunger	bättre.	Gosskörens	herrar	har	av	denna	

anledning	valt	att	nu	även	ha	genrep	i	kåpor.	Joakim	berättar	vidare	att	körerna,	när	han	

kom	till	domkyrkan,	vanligtvis	stod	i	en	plogform	framför	högaltaret	när	de	sjöng	på	

gudstjänster,	men	att	han	ganska	snart	ändrade	på	detta,	av	två	anledningar:	Dels	måste	

han	kunna	röra	sig	bland	kören,	framför	allt	bland	barnen,	för	att	kolla	att	allt	är	okej,	

dels	gillar	han	inte	heller	att	stå	i	blickfånget	och	tycker	det	är	olämpligt	att	stå	med	

ryggen	mot	altaret	och	sjunga	när	det	är	gudstjänst.	Vid	konsert	är	det	en	annan	sak,	

men	han	har	alltid	varit	noga	med	att	inte	skymma	altaret.	Idag	har	alla	körerna	i	

domkyrkan	återgått	till	körplatserna	framme	till	vänster	under	kororgeln,	där	han	trivs	

väldigt	bra.	

	

När	det	gäller	repertoar,	så	säger	Joakim	att	de	som	söker	till	gosskören	brukar	bli	något	

chockade	när	han	berättar	att	den	äldsta	musiken	de	sjunger	är	från	mitten	av	första	

årtusendet,	och	att	den	nyaste	kanske	bara	är	några	timmar	gammal.	Trots	att	de	bara	

sjunger	klassiskt,	så	sträcker	sig	musiken	över	1500år.	Språket	varierar	också:	”Sista	

gudstjänsten	de	sjöng	konstaterade	vi	efteråt	att	vi	inte	hade	sjungit	alls	på	svenska,	

ingenting.	Utan	det	var	bara	latin,	engelska,	gammal	engelska.”	säger	Joakim.	Han	

försöker	alltid	sjunga	allt	på	originalspråk,	och	menar	att	”De	tiderna	är	förbi,	där	man	

var	tvungen	att	använda	ett	folkspråk	för	att	folk	inte	kunde	något	annat	språk.	Det	

spelar	ingen	roll	idag,	i	synnerhet	inte	som	jag	alltid	varit	väldigt	noga	med	att	vi	alltid	

har	kompletta	agendor	med	alla	både	originaltexter	och	översättningar.	Det	säger	inte	
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sig	självt	att	bara	för	att	en	kör	sjunger	en	låt	eller	klassiskt	stycke	fast	på	svenska,	så	

betyder	inte	det	att	församlingen	kan	uppfatta	varje	ord	ändå.”	Han	har	aldrig	fått	några	

klagomål	på	att	de	inte	sjöng	på	svenska.	Joakim	utgår	alltid	från	dagens	texter	när	han	

väljer	musiken,	och	han	planerar	musiken	ett	år	i	taget,	och	då	har	man	möjlighet	att	

planera	in	de	fina	stycken	man	vill	sjunga,	på	rätt	plats	i	kyrkoåret.	”Någon	gång	under	

kyrkoåret	så	kommer	det	att	kunna	infalla,	och	i	värsta	fall	så	är	det	ju	om	11	månader,	

för	då	har	vi	precis	missat	tillfället	nyss.”	Denna	långsiktiga	planering	kallar	han	ett	

katedraltänk,	som	han	haft	redan	innan	han	kom	till	Västerås	domkyrka.	Han	säger	att	

han	tidigare	mött	präster	som	med	kort	varsel	velat	få	in	en	fin	dikt	eller	låt	som	kören	

kan	sjunga,	men	då	har	han	behövt	säga	nej	eftersom	musiken	varit	planerad	och	

repeterad	sen	länge.	På	tidigare	arbetsplatser	har	han	också	upplevt	att	präster	velat	

göra	gudstjänsten	mer	häftig	och	ungdomlig	när	det	ska	vara	ungdomar	med,	men	

Joakim	menar	precis	tvärt	om:	”Om	det	är	någon	gång	du	ska	kunna	prata	om	lite	

kärvare	teologiska	grejer	med	ungdomar	så	är	det	nu.	Det	är	inte	nu	du	ska	göra	ner	

dem.”	Han	ser	heller	ingen	problematik	i	att	sjunga	katolska	nattvardshymner	och	

liknande.	

	

Joakim	berättar	att	körsångarna	i	Mariakören	har	ett	stort	engagemang	i	församlingen	

genom	kören,	det	är	ju	de	som	stannade	kvar	efter	att	kören	delades.	En	del	dyker	upp	

ibland	på	gudstjänster	som	de	inte	själva	sjunger	på,	och	framför	allt	de	som	har	barn	i	

gosskören	har	”börjat	få	en	ännu	mera	tydlig	plats	som	gudstjänstfirande	körsångare	

när	man	inte	själv	sjunger,	för	att	man	är	där	för	att	sonen	sjunger.	Och	det	vet	jag,	det	är	

faktiskt	fler	som	har	sagt	det	att	de	plötsligt	har	börjat	uppleva	gudstjänsterna	på	ett	

helt	annat	sätt,	för	att	de	nu	regelbundet	firar	gudstjänst	så	som	föräldrar,	och	det	är	inte	

dumt.”	säger	Joakim.	När	det	gäller	gosskören,	så	är	lokalerna	där	de	håller	till	öppna	

både	innan	och	efter	repetitionerna,	och	Joakim	förklarar	att	de	första	gossarna	kommer	

direkt	efter	skolan	vid	två-tiden,	och	att	herrarna	stannar	flera	timmar	efter	

repetitionen.	Kyrkan	blir	alltså	en	naturlig	plats	för	dem	att	vara,	menar	han.	Vidare	

berättar	han	att	det	funnits	tankar	på	att	engagera	en	pedagog	för	gosskören,	men	

Joakim	vill	absolut	inte	ha	någon	ordnad	verksamhet	utöver	repetitionerna.	Han	säger:	

”Det	ska	de	inte.	De	är	inte	här	för	att	göra	ett	arbetspass	innan	de	gör	ett	arbetspass,	de	

är	här	för	att	ta	det	lugnt,	och	socialisera	innan	de	gör	sitt	arbete.”	Han	berättar	om	en	

liknande	utveckling	på	en	tidigare	arbetsplats,	där	man	ville	göra	en	formell	
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ungdomsgrupp	av	gosskörens	herrar,	men	ungdomarna	sa	att	de	inte	hade	tid.	Joakim	

trodde	inte	att	det	berodde	på	tidsbrist:	”Men	så	sa	jag	att	jag	tror	inte	att	det	hänger	på	

att	de	inte	har	tid,	det	är	bara	det	att	de	inte	behöver	ha	en	vuxen	pedagog	eller	präst	

som	de	fikar	och	äter	pizza	med.	Och	inte	gör	något	annat.	Utan	kommer	de	hit,	så	vill	de	

först	göra	ett	ordentligt	jobb,	och	sen	vill	de	slappa.	De	vill	inte	bara	slappa	och	inte	göra	

jobbet.	Och	det	var	ju	inte	jättepopulärt,	men	det	stämmer.”			

	

Joakim	är	helt	på	det	klara	med	vad	som	är	viktigast	i	körarbetet:	”I	körarbetet	är	det	det	

sociala.	Det	mellanmänskliga	är	det	absolut	viktigaste.	Det	är	där	det	börjar.	Det	börjar	

med	att	samla	en	grupp	som	samlas	kring	gruppen	och	mig,	och	där	man	skapar	en	bra	

stämning,	ett	kompisskap,	man	sätter	standarden	för	respekten	mot	varandra,	

respekten	för	gruppen,	respekten	för	laget	och	lagkänsla,	och	sen	kommer	musiken	efter	

där.	Och	då	kommer	musiken	av	sig	själv.	Det	är	samma	som	alla	fotbollstränare	vet	att	

man	först	skapar	en	bra	lagkänsla,	för	då	kan	man	börja	spela	fotboll,	det	är	inte	det	att	

man	säger:	nu	ska	vi	spela	fotboll,	vilka	ska	vara	med,	utan	jag	måste	börja	sådär.	Med	

barnen	är	det	absolut	så.”	Han	menar	att	mycket	av	det	andra	trillar	på	plats	om	man	får	

till	en	bra	gruppkänsla,	och	ger	exempel	på	en	pojke	som	började	i	kören	och	var	väldigt	

skeptisk	till	det	liturgiska,	och	till	psalmsång.	Efter	en	tid,	när	han	kommit	in	i	gruppen	

mer,	och	gruppen	landat,	så	var	samme	pojke	den	förste	att	ta	diskutera	sådana	

spörsmål.	Även	sång-	och	musiktekniska	saker	blir	mycket	lättare	att	få	till	om	gruppen	

fungerar,	menar	Joakim.	

	

	

4.1.2. 	Birgitta	Rosenquist	Brorson	
Organist	i	Heliga	Trefaldighets	kyrka	i	Arboga,	samt	nationell	körpedagog	för	Sveriges	

kyrkosångsförbund.	Har	startat,	och	leder	Nationella	ungdomskören.	

	

Under	nästan	20	års	tid,	fram	till	2000,	arbetade	Birgitta	endast	i	Arboga,	och	under	den	

tiden	byggde	hon	upp	ett	körträd	med	många	körer	i	församlingen,	med	inställningen	att	

man	aldrig	ska	behöva	sluta	sjunga.	Idag	arbetar	hon	halvtid	i	församlingen	och	halvtid	

som	nationell	körpedagog.	Som	nationell	körpedagog	reser	hon	runt	i	landet	och	

fungerar	som	inspiratör	för	körer	och	körledare	och	jobbar	mycket	med	sångteknik.	Hon	

märker	att	det	finns	ett	stort	behov	av	detta,	då	en	del	körledare	inte	alls	jobbar	med	
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detta.	Hon	är	helt	övertygad	om	att	utveckling	av	rösten	är	en	mycket	viktig	del	av	

körarbetet.	Hon	talar	också	om	vikten	av	att	ta	hand	om	den	klassiska	musiken,	och	visa	

den	för	unga,	som	annars	inte	får	möjlighet	att	ta	del	av	den.		

	

Den	nationella	ungdomskören	startade	hon	2006,	och	den	övar	en	helg	varannan	

månad,	någonstans	i	Sverige.	Körsångarna	får	noter	i	förväg	så	de	kan	öva	själva,	och	

mycket	repertoar	återkommer,	eftersom	de	ses	så	sällan.	Sångarna	i	Nationella	

ungdomskören	är	mellan	17-30	år.	De	sjunger	vid	olika	tillfällen	såsom	

kyrkomusiksymposiet	och	nationella	ungdomskörsfestivaler.	I	Arboga	leder	hon	idag	en	

manskör	på	33	personer	och	en	ganska	avancerad	damkör	på	20	personer,	båda	

vuxenkörer.	

	

När	Birgitta	arbetade	heltid	i	Arboga	hade	hon	kör	varje	söndag	i	gudstjänsten.	Det	

innebar	att	hon	jobbade	ganska	mycket	under	terminerna,	men	att	hon	istället	kunde	

vara	ledig	längre	på	somrarna.	Fördelat	på	de	fem	körer	hon	då	ledde	sjöng	de	nästan	en	

gång	i	månaden	i	snitt.	Hon	lyfter	fram	vikten	av	att	åka	iväg	på	läger	med	kören,	framför	

allt	för	unga,	men	säger	att	”Alla	åldrar	behöver	åka	på	någon	typ	av	läger,	det	tycker	jag	

är	jättebra.”	När	det	gäller	konserter	så	menar	hon	att	alla	körer	bör	sjunga	någon	

konsert	per	termin,	oavsett	om	det	blir	ett	stort	verk	med	orkester	eller	något	enklare.	

”Det	är	bra	att	ha	mål”,	säger	hon.	Birgitta	är	dock	tydlig	med	att	gudstjänsten	är	navet	i	

verksamheten.	Hon	säger:	”Det	är	också	ett	viktigt	sätt	att	lära	dem,	att	det	finns	ett	nav	

som	säger	någonting.	Och	har	man	en	bra	gudstjänstverksamhet,	med	bra	relation	med	

prästen	och	diakoner,	då	är	det	ju	verkligen	bra.	Det	är	ju	fruktbart	för	alla	människor.”	

Vidare	berättar	hon	att	hon	försöker	ha	samtal	med	kören	om	varför	de	sjunger	i	kyrkan,	

och	att	också	involvera	prästerna	i	körarbetet,	för	att	knyta	ihop	allt.	”Det	är	ju	inte	min	

kör,	det	är	ju	församlingens	kör.	Det	är	ju	det	viktiga.”	säger	hon.	Hon	poängterar	också	

hur	viktigt	det	är	att	få	med	barnen	i	körverksamheten,	för	om	man	får	med	dem	får	man	

med	deras	familjer,	och	kan	på	så	sätt	få	fler	till	kyrkan,	menar	Birgitta.	

	

På	frågan	om	körens	roll	i	gudstjänsten	svarar	hon	att	kören	är	den	övade	delen	av	

församlingen,	som	ska	hjälpa	resten	av	församlingen,	och	också	”att	det	ska	kännas	mer	

att	gå	på	gudstjänst.”.	Hon	håller	också	med	om	att	kören	kan	vara	ett	föredöme	för	

församlingen,	fördjupa	gudstjänsten	och	göra	gudstjänsten	mer	högtidlig.	Hon	säger:	
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”Ibland	kanske	man	sjunger	något	som	är	så	himla	fint,	då	förgyller	det,	ibland	kanske	vi	

har	en	ny	psalm,	och	då	hjälper	det	att	öva	in	en	ny	psalm	och	sådär.	Det	är	alltihopa,	

tycker	jag	absolut.”	

	

I	Heliga	Trefaldighets	kyrka	har	det	varit	lite	olika	med	körens	placering.	Tidigare	satt	

kören	framme	till	höger	nedanför	högkoret,	men	av	utrymningsskäl	kan	kören	inte	

längre	sitta	där,	vanligtvis.	Istället	sitter	de	på	körplatser	som	är	i	ett	sidoskepp	till	

vänster,	placerade	nästan	i	mitten	av	kyrkan,	bredvid	orgeln.	Birgitta	säger	att	även	när	

de	stod	framme,	så	var	de	alltid	noga	med	att	inte	täcka	altaret.	Hon	är	inte	så	nöjd	med	

körens	placering	idag,	eftersom	de	inte	ser	altaret	från	körplatserna,	och	därmed	inte	

blir	lika	delaktiga.	På	långfredagen	satte	hon	kören	längst	bak	i	kyrkan,	i	bänkarna,	och	

hon	tyckte	att	det	var	ett	stort	lyft	att	kören	kunde	se	och	delta.	Hon	tyckte	inte	att	det	

var	ett	problem	att	församlingen	inte	såg	kören,	och	tycker	att	man	kan	variera	var	

kören	står,	och	att	det	finns	olika	värden	beroende	på	var	i	kyrkan	de	befinner	sig.	

Körerna	har	alltid	kåpor	när	de	sjunger,	och	det	tycker	hon	är	bra.	Man	behöver	då	inte	

fundera	på	vad	man	ska	ha	på	sig,	och	kåporna	ger	också	en	gemenskap	i	kören.	Hon	

säger	att	det	är	viktigt	att	det	är	fint	och	enhetligt,	och	drar	en	parallell	till	prästens	

klädsel.	Hon	påpekar	också	det	märkliga	i	att	kyrkomusikern	nästan	aldrig	har	några	

speciella	kläder,	även	om	kören	har	det.	

	

Vi	pratar	om	repertoar,	och	Birgitta	berättar	att	hon	är	med	på	sammanträdena	i	

Stockholm	som	heter	Riksting,	där	Sveriges	Radio	och	Musikaliska	Akademien	har	bjudit	

in	till	samtal	om	bevarandet	av	den	västerländska	konstmusiken,	och	om	vem	som	

egentligen	ansvarar	för	att	klassiska	musiken.	Svaret	är	att	ingen	egentligen	har	det	

ansvaret,	och	Birgitta	säger:	”Varför	inte	öppna	upp	en	dörr	och	tala	om	att	den	här	

klassiska	musiken	som	är	både	gammal	och	ny	finns?	Och	värna	den.	Det	andra,	det	hör	

man	på	Spotify,	på	Youtube,	och	dagarna	i	ända	på	radion.	Den	lättsamma	musiken,	som	

gospel	och	sådär,	den	lever	sitt	eget	liv,	för	det	är	så	enkelt,	och	man	har	så	himla	kul	

jämt.	Och	det	är	ju	det	här	andra	som	är	svårare.	Man	måste	kunna	lite	mer	om	sin	röst	

och	sångteknik,	och	noter	kanske,	eller	i	alla	fall	snabbt	kunna	förstå	hur	det	går	till	och	

lära	sig	och	sådär.”	Hon	värnar	alltså	den	klassiska	kyrkomusiken,	men	tar	gärna	in	

annat	också,	t.ex.	folkmusik	eller	musik	från	Afrika.	Gospel	använder	hon	sig	inte	av,	dels	

för	hon	tycker	att	det	ofta	är	dåligt	arrangerat,	men	också	för	att	hon	tycker	att	texterna	
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är	lite	för	enkla	och	inte	så	roliga,	med	mycket	upprepningar.	Hon	säger:	”Jag	tycker	att	

vi	kan	sjunga	lite	mer	mystiskt,	och	djupare.	Tänkvärt,	vackrare,	poetiska	texter.	

Kyrkliga	texter.	Som	ger	oss	mer,	i	alla	fall	mig	gör	det	det.	Och	så	måste	jag	få	smitta	på	

mitt	vis,	jag	kan	ju	inte	göra	om	mig	själv	och	säga	”nu	ska	vi	sjunga	gospel”,	det	bli	inget	

bra.”	När	det	gäller	språket	man	sjunger	på	så	tycker	Birgitta	att	det	mesta,	eller	

åtminstone	något,	ska	vara	på	svenska,	även	om	hon	använder	andra	språk	också.	Hon	

säger:	”Men	då	ska	man	ju	också	veta	vad	man	sjunger	om.	Det	är	jag	noga	med,	med	

översättningar.	Att	man	skriver	vad	det	är,	vad	Exsultate	Deo	betyder	eller	så.	Det	tror	

jag	är	viktigt.	Men	det	kan	de	också	höra,	eller	så	kan	man	fråga	efteråt.	Det	är	väl	en	

diskussion	som	vi	har.”	Vidare	berättar	Brigitta	att	hon	tycker	att	det	är	viktigt	med	en	

balans	mellan	text	och	musik:	”Man	vill	kanske	sjunga	något	som	klingar	bra,	och	så	är	

det	kanske	inte	den	allra	djupaste	texten.	Jag	menar	Pie	Jesu,	Pie	Jesu…	Ok,	stackars	

Jesus,	stackars	Jesus.	Men	alltså,	det	är	vacker	melodi.	Och	då	kan	det	vara	musiken	som	

tar	över	känslan.	Eller	så	sjunger	man	aftonbön	av	Karin	Boye	med	Egil	Hovland	–	

jättefin	text	alltså!	Så	det	är	både	och.”	När	Birgitta	väljer	musik	för	en	söndag	är	hon	

noga	med	att	det	ska	passa	till	söndagens	texter,	men	menar	att	det	också	är	viktigt	med	

variation	i	vilken	typ	av	sånger	som	kören	sjunger,	att	man	t.ex.	ibland	har	med	en	sång	

med	ett	församlingsomkväde.	Hon	säger	att	de	olika	tillfällena	i	gudstjänsten	som	kören	

sjunger	har	sin	typ	av	sånger	–	nattvardssånger	under	nattvarden,	psaltarpslamer	

mellan	läsningarna,	något	som	rör	dagens	tema	efter	predikan	etc.	Birgitta	berättar	

också	om	hur	det	går	till	när	de	väljer	psalmer	till	gudstjänsten:	”Det	roliga	i	

församlingen	här	nu,	är	att	man	sätter	psalmer	tio	dagar	innan,	tillsammans,	på	

personalmötet.	Så	alla	är	med,	som	vill,	i	alla	fall	många.	Och	texten	är	på	en	tavla,	

digitalt,	och	så	läser	vi	den	och	så	får	alla	komma	med	förslag.	Då	har	man	ju	dagboken	

eller	psalmvalslistan	eller	en	egen	tanke.	Jättebra	tycker	jag!	För	det	ger	ju	också	prästen	

någonting	att	tänka	på	till	predikan.”	

	

På	frågan	om	körsångarna	är	engagerade	i	församlingen	i	övrigt,	så	säger	Birgitta	att	det	

finns	en	del	som	är	engagerade	som	kyrkvärdar,	och	även	i	andra	grupper	i	

församlingen.	Det	händer	att	man	ser	körsångarna	i	kyrkan	även	de	söndagar	som	de	

inte	sjunger.	Hon	säger:	”Så	man	hittar	ju	kanske	något	i	en	körsångare	där	den	själv	inte	

visste	om	att,	”det	här	skulle	vara	roligt,	ja,	men	jag	kan	bli	kyrkvärd,	jag	kanske	kan	bli	



	 20	

volontär	eller	jag	kan	hjälpa	invandrarna	med	svenska”.	Det	finns	absolut	mycket	sådan	

öppenhet.	Mycket	mycket	sådant.”	

	

Det	viktigaste	i	körarbetet	tycker	Birgitta	är	att	körsångarna	utvecklas,	och	att	det	

tycker	det	är	roligt	med	utvecklingen.	”Då	trivs	man	i	kyrkan.”	säger	hon.	På	de	konkreta	

följdfrågorna	om	saker	som	sångglädje,	sång-	och	musikundervisning,	höga	konstnärliga	

resultat,	förkunnelse	och	budskap,	(både	till	kören	och	det	de	förmedlar	vidare),	leda	

församlingssång,	gemenskapen	och	det	diakonala,	svarar	hon	att	allt	hänger	ihop,	och	att	

det	kan	se	olika	ut:	”Jag	tror	att	det	landar	olika	i	varenda	körsångare,	för	alla	är	olika.	En	

del	vill	egentligen	inte	höra	vad	vi	predikar	om,	eller	vad	kyrkan	är	till	för,	och	en	del,	

AHA,	då	öppnas	deras	ögon.	Så	det	finns	ju	de	här	möjligheterna,	och	inget	är	ju	fel,	alla	

är	vi	olika.	Så	det	är	det	som	kanske	är	sporrande	för	både	präster	och	musiker	och	

diakoner,	att	vi	ska	försöka	öppna	ögon	och	öron	på	alla,	utan	att	glömma	den	

musikaliska	biten.”	

	

Fokus	i	körarbetet	för	Birgitta	är	det	vokala	arbetet,	det	sångtekniska.	”Jag	är	nog	helt	

galen	i	vokaler.”	säger	hon.	Hon	gillar	att	det	är	så,	men	önskar	också	att	hon	hade	mer	

tid	att	tillsammans	med	prästerna	samtala	med	körsångarna	och	deras	familjer.	Hon	

förklarar:	”För	att	det	är	här	vi	tappar	idag	när	vi	inte	har	någon	

kristendomsundervisning	i	skolan,	och	det	märker	man	att	föräldrarna,	de	har	ingen	

aning.	Så	man	får	ju	fostra	föräldrar,	och	i	värsta	fall	morföräldrar	eller	farföräldrar	

också.	Och	då	säger	de,	det	värsta	jag	vet	är	”När	är	det	klart	på	söndag?”.	Vadå	klart?	Ni	

kommer	väl	och	lyssnar	på	era	barn?	Jag	tvekar	inte	att	säga	så.	Jag	vet	inte	när	det	är	

färdigt,	kom	och	lyssna,	dela	det	här	med	era	barn.”	

	

Birgitta	avslutar	med	att	tala	om	hur	komplext	det	är	att	vara	körledare,	och	hur	en	viss	

del	av	yrket	helt	saknas	i	utbildningen	av	kyrkomusiker,	nämligen	att	möta	människor.	

Som	kyrkomusiker	möter	man	människor	i	alla	stadier	i	livet,	i	sorg	och	glädje.	Musiken	

kan	vara	en	låg	tröskel	in	i	kyrkan,	och	ett	sätt	att	få	människor	med	i	kyrkan,	men	som	

kyrkomusiker	har	man	varken	utbildning	eller	handledning	i	att	möta	människor.		
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4.1.3. 	Kerstin	Börjesson	
Organist	i	Uppenbarelsekyrkan	i	Hägersten,	Stockholm	och	ordförande	för	Föreningen	

Sveriges	Körledare.	

	

Kerstin	har	arbetat	i	Uppenbarelsekyrkan	sedan	1995.	När	hon	började	där	fanns	endast	

en	motettkör	i	församlingen	som	en	annan	kyrkomusiker	ledde,	och	hon	fick	i	uppdrag	

att	starta	en	barnkörsverksamhet.	Detta	gjorde	hon,	och	”kören	fick	växa	med	barnen”,	

säger	hon.	Hon	startade	också	en	kammarkör,	och	idag	har	körerna	växt	i	både	storlek	

och	ålder,	och	Kerstin	leder	idag	kammarkören,	ungdomskören	och	Chorista,	som	är	till	

för	dem	i	högstadiet	och	gymnasiet.	Hon	säger	att	bland	det	svåraste	hon	har	att	hantera	

är	just	när	körsångarna	växer	och	grupperna	förändras,	och	man	måste	tänja	grupperna	

åt	olika	håll.	Kerstin	har	flera	körsångare	som	sjungit	med	henne	sedan	hon	började	i	

församlingen,	som	nu	sjunger	i	kammarkören	eller	ungdomskören.	Nyligen	har	

församlingen	anställt	en	till	körledare	som	fått	i	uppdrag	att	bygga	upp	en	gosskör,	och	

förutom	den	så	har	han	också	de	yngre	barnkörerna,	som	Kerstin	tidigare	också	hade.	I	

församlingen	finns	ytterligare	några	körer	som	leds	av	andra.	

	

Kerstin	säger,	att	eftersom	det	finns	så	många	körer	i	församlingen,	så	blir	det	ibland	ont	

om	tillfällen	för	körerna	att	sjunga.	Kammarkören	sjunger	en	stor	gudstjänst	per	termin,	

och	ytterligare	tre	gudstjänster	i	mindre	ensembler.	Ungdomskören	och	Chorista	

sjunger	två	gånger	per	termin	vardera	i	gudstjänsten.	I	församlingen	försöker	de	också	

samarbeta	mellan	körerna	och	sjunga	gudstjänster	tillsammans.	De	yngre	körerna	

sjunger	på	familjegudstjänsterna	som	de	har	en	gång	i	månaden,	och	Kerstin	berättar	att	

tidigare,	när	hon	hade	de	körerna,	så	sjöng	de	på	alla	familjegudstjänster,	men	hon	

säger:	”Det	känner	man,	det	funkar	inte	idag.	Det	är	ett	annat	sorts	samhällsklimat,	de	

hinner	inte	med.	Man	måste	hitta	den	här	anpassningen,	man	måste	göra	det	så	

intressant	och	vettigt	och	angeläget	för	dem	att	komma,	då	kommer	de!	Men	de	äldre	

körerna,	de	förstår	ju	värdet	av	sin	uppgift	också.”		

	

Kerstins	tre	körer	har	två	eller	tre	konserter	per	termin,	och	körerna	sjunger	ibland	

också	i	andra	sammanhang.	Kammarkören	ska	sjunga	på	kyrkomusiksymposiet	i	

Uppsala,	Ungdomskören	har	blivit	inbjudna	att	vara	bakgrundssångare	till	popartister,	

och	gjorde	Matteuspassionen	sceniskt	på	folkoperan	för	några	år	sedan.	Chorista	har	
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varit	med	och	sjungit	Mahlers	åttonde	symfoni	i	Berwaldhallen.	Kerstin	säger	att	

gudstjänsterna	verkligen	är	grunden	i	körarbetet,	och	hon	ser	konserterna	och	de	övriga	

uppdragen	de	får	som	”grädde	på	moset.”	Hon	förklarar:	”Många	gånger	är	det	en	

musikalisk	utmaning,	och	en	bekräftelse	på	att	det	vi	gör,	och	det	de	kan	är	någonting	

som	är	väldigt	bra,	och	som	gör	att	de	får	lov	att	växa.”	Kerstin	berättar	att	sångarna	i	

kammarkören	är	väldigt	bra,	och	att	de	utan	problem	kan	få	ett	nytt	stycke	och	sjunga	

det	på	mässan	en	stund	senare.	Men	hon	gillar	inte	att	alltid	göra	det,	utan	tycker	att	det	

är	viktigt	att	också	sikta	mot	en	gudstjänst	och	arbeta	mer	med	repertoaren.	

	

På	frågan	om	körens	roll	i	gudstjänsten	poängterar	hon	att	kören	är	en	del	av	

gudstjänsten.	Hon	säger:	”När	sammanhangen	är	goda,	när	prästerna	är	bra,	när	

kyrkvärdarna	vet	vad	de	ska	göra,	när	textläsarna	vet	vad	de	ska	göra,	när	alla	tillför	det	

bästa	som	det	har,	det	är	då	det	blir	en	hel	gudstjänst.”	Hon	säger	att	uppgiften	att	leda	

församlingssången	är	väldigt	viktig,	och	att	inte	bara	leda	sången,	utan	att	delta	i	hela	

gudstjänsten,	oavsett	vad	man	tror:	”Alltså,	man	är	fysisk	i	sin	kropp	och	deltar,	och	sen	

hur	du	gör	i	ditt	hjärta,	det	kan	jag	inte	lägga	mig	i.”	säger	Kerstin.	

	

I	gudstjänsten	sitter	körerna	framme	till	höger,	i	snedställda	stolar.	De	har	alltid	kåpor.	

Kerstin	tycker	att	det	är	bra	att	kören	sitter	där,	dels	för	att	kören	syns,	och	också	för	att	

delaktigheten	blir	bättre.	Hon	berättar	om	hur	chockad	hon	blev	när	hon	först	kom	till	

Stockholm	och	sjöng	i	en	kör	som	satt	på	läktaren,	och	körsångarna	började	läsa	

tidningen	och	göra	andra	saker	under	gudstjänsten.	Hon	gillade	inte	alls	detta,	och	

menar	att	körens	placering	framme	i	kyrkan	gör	att	kören	måste	delta.	Kåporna	gillar	

hon	för	att	det	är	fint	och	enhetligt,	men	också	för	att	det	är	enkelt,	och	man	slipper	

diskussioner	om	klädsel.	Hon	säger:	”Det	här	kyrkorummet	är	vackert,	du	har	mycket	

färg	där.	Och	att	då	ställa	en	kör	som	ser	ut	som	hejsan	hoppsan	där	framme,	det	blir	

inte	så	fint.	Det	blir	inget	lugn,	det	blir	ett	störningsmoment.	Det	här	ger	lugn,	kören	

sjunger	vackert	förhoppningsvis,	och	det	är	en	lugn	harmoni	för	den	som	sitter	i	

gudstjänsten,	den	gudstjänstfirande	församlingen.”	

	

När	det	gäller	repertoaren,	så	har	Kerstin	inga	problem	med	att	sjunga	på	andra	språk	

än	svenska,	men	ser	alltid	till	att	det	finns	en	översättning	eller	en	förklarande	text	till	de	

sånger	som	inte	är	på	svenska.	Hon	låter	texterna	styra	musikvalet,	som	därmed	blir	
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ganska	blandat.	Så	långt	som	möjligt	väljer	hon	musik	som	förstärker	budskapet	för	den	

aktuella	söndagen,	och	hon	menar	att	de	olika	platserna	i	gudstjänsten	som	kören	

sjunger	på	fordrar	sin	typ	av	sånger:	Introitus	om	det	övergripande	temat,	mellan	

läsningarna	kopplat	till	läsningarna,	efter	predikan	något	som	är	kopplat	till	predikan,	

nattvardshymner	under	nattvarden.	Hon	väljer	gärna	”katolska”	nattvardshymner,	t.ex.	

Ave	Verum	Corpus.	

	

När	det	gäller	körsångarnas	engagemang	i	församlingen,	så	säger	Kerstin	att	det	är	lite	

olika	i	de	olika	körerna.	I	kammarkören	finns	två	personer	som	också	är	kyrkvärdar.	

Kerstin	säger:	”Men	likadant	där,	förr	i	världen	hann	folk	gå	mer	på	gudstjänster	än	man	

gör	idag.	Så	är	det	bara.”	Hon	säger	att	hon	märker	att	de	som	finns	runtomkring	kören,	

familjemedlemmar	och	andra,	dyker	upp	vid	andra	tillfällen	än	när	körerna	sjunger.	Hon	

berättar:	”Så	där	ser	jag	att	man	ändå	på	något	sätt	bygger	församling	mitt	i	storstan.	Så	

hittar	de	av	sig	själva,	genom	sina	barn,	och	genom	den	här	verksamheten,	så	plötsligt	

dyker	de	upp,	de	som	sitter	i	bänkarna	annars	också.	Körsångarna	kanske	inte	lika	

flitiga,	men	de	de	har	med	sig	runtomkring.	Det	är	rätt	intressant.”	Vidare	tycker	hon	att	

frågeställningen	om	kören	som	ett	föredöme	för	församlingen	är	intressant,	och	säger:	

”Och	då	tänker	jag,	hur	deltagande	är	de	som	individer?”	Hon	säger	att	hon	är	väldigt	

tydlig	i	sina	körer	att	det	inte	finns	några	krav	på	körsångarnas	personliga	tro.	”Jag	kan	

aldrig	bestämma	åt	en	människa	när	den	så	att	säga	har	hittat	kärnan	i	sitt	liv,	eller	hur	

man	hanterar	den.	Man	brukar	titta	efter,	vilka	är	det	som	går	och	tar	nattvarden,	för	vi	

har	alltid	mässa	här.	Och	det	är	ju	så	olika.	Ibland	går	den	och	ibland	går	den	och	inte	

den.	Ibland	går	alla	och	ibland	går	ingen.	Alltså	det	är	dagsform	eller	lust,	eller	ibland	vet	

man	inte	vad	det	är	som	styr.”	säger	Kerstin.	

	

Det	som	är	viktigast	i	körarbetet	ser	Kerstin	ur	ett	barnperspektiv:	”Lust.	Få	tag	i	sin	

sångröst.	Sjunga!	För	det	är	inte	alla	barn	som	får	göra	idag.	Långt	därifrån,	och	inte	ens	

om	de	sjunger	i	kör,	alltid,	får	de	sjunga,	om	du	förstår	vad	jag	menar.	Så	att	hitta	kraften	

i	sången,	det	är	viktigt!	För	hittar	man	den	kraften,	då	vill	man	inte	sluta.	Lust	och	glädje	

stor.”	Kerstin	kommer	också	in	på	det	faktum	att	när	man	jobbat	så	länge	på	samma	

plats,	med	samma	körsångare,	så	blir	det	många	relationer	att	hantera:	”Det	blir	ju	

oerhört	mycket	förtroenden	och	relationer	som	blir	väldigt	starka.	Man	blir	ju	ibland	

som	en	extramorsa.	Och	jag	jobbar	just	med	ungdomskören,	där	det	är	så	många	som	
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har	haft	en	relation	till	mig	så	långt	tillbaka.	Jag	har	försökt	att	jobba	ganska	

målmedvetet	nu	på	att	frigöra	dem	ifrån	mig	på	det	sättet.	Att	de	måste	själva	ta	ansvar	

för	att	kören	finns	och	fungerar.	Det	är	inte	jag	bara	som	ska	styra	upp	när	vi	ska	på	

någon	resa	eller	när	vi	ska	ta	hand	om	alla	noter,	eller	Gud	vet	allt	vad	det	är.	Och	det	

märker	jag,	det	är	svårt!	Det	är	svårt	för	dem	att	förstå,	”är	det	vi	som	ska	göra	det	här	

nu?”	Fast	de	är	gamla	nog	för	det,	men	det	är	för	våra	gamla	relationer.	Jag	försöker	

fostra.	Vi	är	snart	i	hamn.”	Om	andra	viktiga	saker	i	körarbetet	säger	hon:	”Det	är	viktigt	

att	vi	får	träffas	i	andra	sammanhang,	det	är	viktigt	att	få	åka	på	resor,	eller	göra	saker	

bara	vi.	Jag	talar	med	förkärlek	om	textinnehåll	och	sådant	i	det	vi	håller	på	med,	och	jag	

poängterar	för	dem	att	oavsett	vad	ni	tror,	det	kan	inte	jag	lägga	mig	i,	men	ni	måste	

förstå	att	när	ni	står	här	och	gör	det	här,	så	är	det	detta	ni	ska	förmedla,	och	det	är	

jätteviktigt!	Annars	våldför	man	sig	på	åhörarna.	Du	måste	ändå	när	vi	står	och	gör	

Johannespassionen,	du	måste	mena	det	du	står	och	säger.	Det	är	det	du	måste	förmedla,	

och	då	gör	man	någonting	med	dem	å	andra	sidan.	Så	är	det.	Det	är	min	inställning.”	

	

Fokus	för	Kerstin	ligger	idag	mycket	på	konkret	planeringsarbete	med	resor,	konserter,	

och	gudstjänster.	Hon	har	inget	som	hon	riktigt	önskar	att	hon	kunde	lägga	mer	fokus	

på,	men	kommer	in	på	vikten	av	att	hålla	hög	kvalitet	i	arbetet:	”Jag	vet	att	det	var	någon	

chef	någon	gång	som	sa	”Måste	det	alltid	vara	så	bra	då?”.	Det	är	ju	en	fråga.	Njae,	det	

måste	det	väl	inte	alltid	vara,	vi	kan	väl	göra	lite	halvdant,	men	jag	skulle	inte	stå	ut	med	

att	inte	kunna	göra	det	som	jag	känner	att	gruppen	kan.	Att	jag	på	något	sätt	skulle	göra	

lite	mera	med	armbågen	eller	lillfingret	och	inte	ge	dem	möjlighet	att	prestera	det	jag	

vet	att	de	kan.	Då	skulle	verksamheten	falla.	Det	är	ju	så	vi	fungerar	som	människor,	det	

gör	vi	alla.	Vi	vill	kunna	bli	så	bra	som	möjligt,	och	har	man	då	plötsligt	människor	

omkring	sig	som	kan	det,	då	kan	inte	jag	stå	och	göra	något	annat	än	goda	resultat,	så	

gott	vi	kan.	Utifrån	våra	förutsättningar.	Det	har	alltid	varit	min	ledstjärna	på	det	sättet,	

även	med	barn.	Barn	kan	fruktansvärt	mycket.	Att	nedgradera	dem	som	jag	tycker	att	en	

del	gör,	till	att	det	blir	lite	gulligt	och	duttigt,	och	du	leker	istället,	och	du	inte	tror	på	

dem	om	att	ha	förmåga	att	växa,	det	gör	mig	mörkrädd	och	ledsen.	Så	jag	har	alltid	gått	

utifrån	att,	den	där	ungen	tycker	om	det.	Och	är	det	så	att	man	inte	riktigt	hänger	med	

eller	tycker	det	är	roligt,	då	kanske	man	ändå	slutar	så	småningom.	Jag	kan	inte	bygga	en	

verksamhet	på	att	du	ska	få	med	den	som	faktiskt	är	svagast.	Det	kanske	låter	hemskt	att	

säga.	Men	jag	kan	inte	göra	det,	utan	jag	måste…”	
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4.2. 	Intervjuer	med	Katolska	körledare	
	

4.2.1. Elisabeth	von	Waldstein	
Domkyrkoorganist	i	St.	Eriks	Katolska	Domkyrka,	Stockholm.	Ordförande	för	den	

svenska	federationen	av	Pueri	Cantores,	den	internationella	katolska	organisationen	för	

barn-	och	ungdomskörer.	

	

Elisabeth	leder	en	kyrkokör,	en	vokalensemble,	en	ungdomskör,	en	barnkör	och	en	

gregoriansk	schola.	Trots	detta	har	hon	bara	en	halvtidstjänst.	Körerna	repeterar	en	

gång	i	veckan,	och	sjunger	i	snitt	en	gång	i	månaden	på	gudstjänst,	och	Elisabeth	

försöker	framför	allt	att	ha	kör	på	de	högtider	man	vill	framhäva,	men	körerna	sjunger	

även	på	”vanliga”	söndagar,	för	att	de	ska	ha	något	att	göra.		

	

På	frågan	”Vilken	är	enligt	dig	kören	roll	i	gudstjänsten	och	i	den	liturgiska	musiken?”	

svarar	hon:	”Att	hjälpa	församlingen	att	be,	att	gestalta	gudstjänsten	mera	högtidligt,	

alltså	att	genom	skönheten	lyfta	upp	församlingens	hjärtan	till	Gud”.	Hon	talar	vidare	om	

kören	som	en	plats	där	församlingsmedlemmar	kan	bidra	och	engagera	sig	och	vara	med	

och	gestalta	liturgin,	men	är	samtidigt	väldigt	tydlig	med	att	körerna	och	körsångarna	

måste	hålla	en	viss	nivå,	att	det	finns	en	smärtgräns	för	vad	man	får	utsätta	en	

församling	för.	”Om	det	inte	hjälper,	så	stör	det.	Och	det	får	man	inte	göra	på	en	

gudstjänst.”	säger	hon.	Hon	påpekar	att	utöver	att	hjälpa	församlingen	i	sången,	så	tar	

kören	också	ifrån	församlingen	möjligheter	att	sjunga,	då	körsång	ibland	ersätter	

församlingssång.	Detta	kan	bli	ett	problem	menar	hon,	och	beskriver	att	det	inte	är	helt	

enkelt	i	domkyrkan	eftersom	hennes	kollega	aldrig	har	församlingssång	vid	offertoriet	

och	efter	kommunionen,	och	att	det	i	kombination	med	hennes	körer	som	ofta	sjunger	

ibland	upplevs	som	att	församlingen	inte	får	sjunga	så	mycket,	och	Elisabeth	medger	att	

kritiken	är	berättigad.	

	

Körerna	i	domkyrkan	är	alltid	klädda	i	kåpor	under	gudstjänsterna,	och	Elisabeth	menar	

att	detta	är	bra,	eftersom	kören	har	en	liturgisk	roll	och	därmed	bör	vara	klädda	

liturgiskt.	Om	man	har	en	läktare	längst	bak	där	kören	inte	syns	är	detta	onödigt	säger	

hon,	men	om	kören	syns	ska	de	också	vara	klädda	värdigt.	I	Domkyrkan	finns	en	

sidoläktare,	och	kören	står	oftast	där.	Hon	tycker	att	det	är	en	bra	placering,	men	har	
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ibland	under	fastan,	då	orgeln	används	mindre,	haft	kören	nere	i	kyrkan,	i	snedställda	

bänkar	bredvid	koret.	Hon	säger:	”När	man	har	körerna	där	behöver	man	definitivt	

ingen	orgel,	och	då	märker	jag,	det	drar	med	församlingen	på	ett	helt	annat	sätt!”.	

	

När	det	gäller	repertoar,	så	använder	Elisabeth	mest	musik	på	latin	”på	grund	av	att	de	

stora	tonsättarna	skrev	på	latin.	Alltså	de	riktigt	stora.”,	och	förklarar	vidare	att	hon	har	

en	väldigt	liten	budget,	och	att	hon	därför	använder	mycket	musik	som	är	fri,	exempelvis	

från	ChoralWiki1.	Hon	påpekar	också	att	det	inte	finns	så	mycket	nyskriven	katolsk	

körmusik	på	svenska,	för	hon	vill	främst	sjunga	på	antingen	svenska	eller	latin,	även	om	

andra	språk,	t.ex.	engelska,	även	förekommer.	Mycket	av	repertoaren	kommer	från	

renässansen	”för	den	är	otroligt	fin	och	bra,	och	a	capella”.	Även	Mozart	förekommer	

ganska	mycket,	då	Elisabeth	menar	att	hans	musik	är	användbar,	eftersom	den	är	

kortfattad	och	praktisk.	Hon	går	vidare	med	att	förklara	att	hon	alltid	försöker	välja	

musik	som	passar	för	det	enskilda	tillfället,	och	när	det	inte	går	blir	det	mer	allmän	

musik.	Hon	beskriver	det	på	följande	sätt:	”Det	är	ju	en	del	av	liturgin,	och	så	som	någon	

uttrycker	det:	Kören	sjunger	inte	på	mässan,	utan	kören	sjunger	mässan.	Och	därför	ska	

det	inte	vara	en	faktor	som	står	utanför,	utan	det	är	liturgin.”	Men	verkligheten	är	sån	att	

det	inte	alltid	går	att	förbereda	så	specifik	musik	som	hon	skulle	önska.		

	

I	domkyrkan	firas	alltid	två	mässor	(på	svenska)	på	söndag	förmiddag,	och	det	finns	inte	

alltid	möjlighet	att	ta	in	en	vikarie	till	den	första	mässan.	Så	om	kören	ska	sjunga	på	

högmässan	blir	det	ibland	problematiskt.	Med	ungdomskören	tar	Elisabeth	då	”gammal	

skåpmat”	som	ändå	blir	en	fin	mässa,	hellre	än	att	kasta	in	dem	i	svårare	saker	med	

minimal	förberedelsetid	innan	mässan.	Vuxenkörerna	ställer	upp	och	sjunger	i	båda	

mässorna,	men	är	då	istället	på	plats	redan	en	timme	innan	den	första	mässan,	dvs.	kl.	

8.45.	En	tidpunkt	som	hon	inte	skulle	vilja	utsätta	barnen	och	ungdomarna	för.	

	

Elisabeth	relaterar	ganska	mycket	till	de	kyrkliga	dokument	som	rör	musik,	och	den	

teologi	som	utrycks	där.	Hon	är	noga	med	att	det	i	andra	vatikankonciliets	dokument	

står	att	man	ska	värna	katolska	kyrkans	skatt	av	kyrkomusik,	och	att	gregoriansk	sång,	

renässanspolyfoni,	och	även	orkestermässor	vid	jul	och	påsk	är	i	högsta	grad	relevant	

																																																								
1	*ChoralWiki:	www.cpdl.org,	en	hemsida	med	mängder	av	fria	körnoter.	
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musik.	Ibland	möter	hon	människor	som	menar	att	det	inte	längre	är	aktuellt	med	sådan	

musik,	men	hon	säger	att	det	absolut	är	aktuellt.	Vid	stora	mässor	finns	det	alltid	en	

agenda	med	översättningar	av	det	som	inte	sjungs	på	svenska,	men	hon	menar	att	även	

då	det	saknas	agendor	så	kan	folk	förstå	ungefär	vad	det	rör	sig	om	utifrån	dagens	

firningsämne.	

	

Utöver	tidigare	nämnda	gudstjänster	som	körerna	sjunger	i,	så	har	körerna	oftast	en	

konsert	per	termin,	förutom	ungdomskören	som	har	mer,	bl.a.	för	att	Domkyrkan	ofta	

får	besök	av	körer	från	andra	länder,	och	ungdomskören	ibland	gör	saker	tillsammans	

med	de	gästande	körerna.	Hon	säger	att	gudstjänstverksamheten	är	det	primära	och	

viktigaste,	men	att	konserterna	också	är	ett	sätt	att	hålla	körerna	sysselsatta	då	det	

ibland	är	svårt	att	hitta	tillfällen	för	körerna	att	sjunga	i	mässan.	Även	konserterna	

försöker	Elisabeth	göra	till	ett	slags	gudstjänst,	genom	att	ha	konserter	med	andligt	

innehåll,	som	också	passar	i	kyrkoåret.	

	

De	flesta	som	sjunger	i	körerna	är	förankrade	i	församlingen	och	kommer	till	mässan	

även	de	söndagar	de	inte	sjunger	i	kören.	Elisabeth	beskriver	dock	ett	problem	för	

katolska	kyrkan,	nämligen	att	en	del	har	mycket	lång	resväg.	Bland	hennes	körsångare	

finns	de	som	åker	uppemot	en	och	en	halv	timme	enkel	väg.	Hon	säger	att	hon	också	

märker	att	körerna	skärper	sig	mycket	mer	när	de	ska	sjunga	på	gudstjänst	än	på	

konsert.	Hon	säger:	”När	kören	sjunger	på	en	gudstjänst,	så	kommer	en	dimension	till,	

som	inte	finns	annars.	Det	är	något	annat	som	tillkommer	som	överstiger…	För	det	är	

ändå	något	gudomligt	man	håller	på	med.”	

	

På	frågan	vad	som	är	viktigast	i	körarbetet	svarar	Elisabeth	att	förkunnelsen	är	viktigast.	

Hon	säger:	”Att	de	fattar	vad	de	sjunger,	och	att	de	gör	det	på	sådant	sätt	att	

församlingen	sedan	också	fattar	vad	de	sjunger.	Men	om	förkunnelsen	sker	med	en	

väldigt	ful	röst,	så	blir	det	ingen	trovärdig	förkunnelse	heller.	Därför	är	det	konstnärliga	

resultatet	jätteviktigt,	för	att	annars	är	det	en	pina	att	lyssna	på,	och	stör	gudstjänsten.	

Det	får	det	definitivt	inte	göra.”	Även	gemenskapen	lyfter	hon	fram	som	viktig,	men	

menar	att	man	måste	balansera	det,	så	att	kören	inte	bara	blir	en	social	klubb.	
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Att	nöta	in	noter	är	mycket	av	fokus	i	nuläget,	säger	Elisabeth.	Hon	tycker	att	det	är	en	

svår	balans	att	ge	körerna	tillräckligt	mycket	att	bita	i	för	att	de	inte	ska	tycka	att	de	står	

och	stampar	och	upplever	det	som	tråkigt,	och	att	komma	hela	vägen	fram	med	musiken.	

Elisabeth:	”Jag	skulle	vilja	ha	mycket	mera	möjlighet	och	tid	att	verkligen	fördjupa,	så	att	

det	blir	både	uttrycksmässigt	och	tekniskt	helt	under	kontroll.”	

	

4.2.2. Ulf	Samuelsson	
Organist	i	S:ta	Eugenia	Katolska	kyrka,	och	musikkonsulent	för	Stockholms	katolska	

stift.		

	

Ulf	leder	två	av	församlingens	fem	körer,	Vokalensemblen	och	Ungdomskören.	

Vokalensemblen	beskriver	Ulf	som	en	semiprofessionell	kör,	med	många	

musikutbildade	medlemmar.	De	repeterar	endast	varannan	vecka,	och	sjunger	i	

gudstjänst	tre	eller	ibland	fyra	gånger	per	termin.	Utöver	det	ger	de	vanligtvis	två	

konserter	på	hemmaplan,	och	ytterligare	två	någon	annanstans.	Det	blir	oftast	en	

helgturné	per	år.	Ungdomskören	repeterar	varje	vecka	och	sjunger	oftare	i	högmässan,	

fem	gånger	per	termin.	De	ger	en	eller	två	konserter	per	termin	och	gör	oftast	en	resa	

varje	år.	

	

För	Ulf	kommer	gudstjänsterna	klart	före	konserterna.	När	han	planerar	terminen	så	

lägger	han	först	ut	gudstjänsterna,	och	ser	sedan	var	det	skulle	kunna	passa	med	en	

konsert.	I	gudstjänsterna	sjunger	körerna	ganska	mycket,	och	det	är	oftast	väldigt	

mycket	mer	folk	i	högmässan,	mer	än	på	konserterna,	så	Ulf	tror	att	körsångarna	tycker	

att	det	är	kul	att	sjunga	på	gudstjänst.	Han	säger	att	han	ibland	planerar	så	att	körerna	

kan	sjunga	samma	verk	vid	två	tillfällen,	t.ex.	en	mässa	som	både	sjungs	liturgiskt	i	en	

gudstjänst,	och	konsertant	vid	ett	annat	tillfälle.	

	

På	frågan	om	vilken	körens	roll	i	gudstjänsten	och	den	liturgiska	musiken	är,	svarar	Ulf:	

”Då	skulle	jag	kunna	citera	en	kollega	som	jag	hade,	som	blev	irriterad	när	en	präst	

tackade	kören	och	musikern	för	att	de	förgyllde	gudstjänsten.	På	ett	sätt	kan	jag	ge	

henne	rätt	i	det,	att	vi	är	ju	inte	där	som	någon	liten	extra	krydda.	Det	är	klart	att	det	

kanske	det	blir	lite	extra	med	körer,	särskilt	i	en	församling	där	det	kanske	inte	är	kör	

varje	söndag.	Men	det	är	ju	inte	körens	huvuduppgift,	utan	körens	huvuduppgift	är	att	
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dels	att	bidra	till	liturgin,	alltså	hjälpa	församlingen.	De	kanske	är	de	i	församlingen	som	

har	övat	mest	och	kan	sånger	och	psalmer	bäst,	och	då	hjälper	de	ju	till.	Och	sen	har	de	

ju	ett	egenvärde	så	att	de	har	vissa	partier	som	de	sjunger	själva.	En	del	av	dem	kan	

församlingen	också	sjunga,	men	som	man	kanske	då	väljer	att	kören	sjunger,	och	då	ska	

de	ju	gestalta	det	å	församlingens	vägnar	på	något	sätt,	inför	Gud,	så	fint	och	bra	som	

möjligt.	På	ett	sätt	kan	man	säga	att	de	är	församlingens	mest	övade	del	när	det	gäller	

liturgin,	men	också	att	deras	egen	sång	har	ett	värde	precis	som	till	exempel	predikan.”	

Ulf	pratar	vidare	om	att	kören	kan	vara	ett	föredöme	för	församlingen.	I	körerna	finns	

ett	fåtal	som	inte	är	katoliker,	men	alla,	oavsett	tro,	måste	delta	i	gudstjänsten	till	det	

yttre,	och	han	tror	att	särskilt	ungdomskören	kan	vara	ett	föredöme	för	andra	ungdomar	

i	församlingen.	

	

I	Sankta	Eugenia	sitter	kören	i	ett	sidokapell	framme	till	vänster	i	kyrkan.	De	sitter	i	

snedställda	bänkar,	nästan	i	jämnhöjd	med	altaret.	Där	syns	och	hörs	de	bra,	och	sitter	

nära	orgeln.	Ulf	är	nöjd	med	placeringen,	som	han	menar	är	den	bästa	utifrån	kyrkans	

förutsättningar.	”Har	man	ett	jättetrångt	kor	och	en	stor	läktare	där	bak,	då	står	man	

där.	Det	finns	egentligen	ingen	riktigt	bra	plats	[i	kyrkan],	men	det	här	är	den	bästa	

platsen.”	säger	Ulf.	Ytterligare	en	fördel	med	körens	placering	är	att	kören	inte	”tar”	så	

många	platser	i	kyrkan	från	församlingen,	då	det	ofta	är	fullt	i	kyrkan.	Eftersom	kören	

står	synligt	menar	Ulf	att	det	är	viktigt	att	kören	också	har	enhetlig	klädsel.	Körerna	har	

kåpor,	vilket	har	de	fördelarna	att	det	är	enkelt,	och	man	riskerar	inga	missförstånd	eller	

olämplig	klädsel,	menar	Ulf.	Kåporna	ser	till	så	att	inte	klädseln	stör	gudstjänsten,	men	

Ulf	ser	också	en	symbolik	i	den	enhetliga,	liturgiska	klädseln.	

	

När	det	gäller	repertoar	så	börjar	Ulf	med	att	säga	att	det	kan	vara	vanskligt	att	prata	om	

vad	som	är	bra	eller	dålig	musik,	men	att	det	också	måste	kunna	finnas	en	objektivitet.	

”Bach	är	bättre	än	de	flesta	andra.	Det	måste	man	kunna	hävda	rent	objektivt,	tycker	

jag.”	säger	han.	Ulf	förklarar	vidare	att	det	är	viktigt	att	körledaren	är	bekväm	med	den	

musik	som	kören	sjunger,	och	att	han,	som	skolad	i	den	klassiska	kyrkomusiken,	inte	

skulle	kunna	sjunga	t.ex.	gospel	med	kören:	”Skulle	jag	sjunga	gospel,	som	jag	inte	är	så	

jätteförtjust	i,	och	som	jag	säkert	inte	skulle	göra	så	bra,	så	tror	jag	att	de	som	är	duktiga	

på	det	skulle	genomskåda	det	och	tycka	att	det	här	blir	ju	ganska	stolpigt.	Så	jag	har	ju	

valt	ur	den	traditionella	musikskatten.”	säger	han.	För	Ulf	spelar	det	däremot	ingen	roll	
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huruvida	kompositören	var	katolik	eller	inte,	utan	det	viktiga	är	huruvida	texten	är	okej	

ur	ett	katolskt	perspektiv.	En	text	som	är	alltför	moralistisk	eller	luthersk	skulle	han	inte	

välja	att	sjunga,	men	han	menar	att	de	flesta	klassiska	tonsättningar	även	går	att	sjunga	i	

katolska	sammanhang.	Han	menar	dock	att	det	ändå	blir	en	övervikt	av	katolska	

tonsättare,	då	de	ofta	sjunger	sakramentala	hymner	och	liknande.	När	det	gäller	

repertoarens	språk	resonerar	Ulf	på	följande	sätt:	”Jag	tänker	såhär	att,	vi	sjunger	ju	till	

Guds	ära,	och	Gud	kan	alla	språk,	och	om	sen	inte	alla	i	församlingen	förstår	allting,	så	

tycker	inte	jag	att	det	är	något	problem,	även	om	en	del	tycker	det.	Det	är	klart,	var	hela	

mässan	på	ett	språk	som	ingen	förstod,	och	ingen	fattade	någonting,	det	är	något	annat,	

men	där	är	vi	ju	inte.	Om	det	då	är	ett	enstaka	moment,	en	körsång	under	offertoriet	till	

exempel	som	är	på	latin	och	vi	inte	har	delat	ut	översättningsblad,	och	alla	inte	förstår	

allting	så	tycker	inte	jag	att	det	är	något	problem.	För	vi	sjunger	förstås	för	församlingen,	

men	vi	sjunger	i	första	hand	för	Gud.”	Vidare	säger	Ulf	att	repertoaren	ganska	ofta	blir	

allmän,	i	den	meningen	att	kören	dels	nästan	alltid	sjunger	någon	av	de	liturgiska	

partierna	i	mässan,	som	är	desamma	varje	söndag,	och	dels	att	han	använder	många	

sånger	med	anknytning	till	offertoriet	eller	kommunionen.	Han	tänker	att	det	är	viktigt	

att	psalmer	och	körsånger	stämmer	med	dagens	firande,	”men	inte	in	absurdum”.	Om	en	

text	är	mitt	i	prick,	men	musiken	inte	så	bra,	så	tar	han	hellre	något	annat,	mer	allmänt.	

Kören	sjunger	aldrig	en	extra	sång	bara	för	att	de	är	med	i	mässan,	utan	de	sjunger	alltid	

på	en	plats	i	liturgin	då	det	hade	varit	församlingssång	eller	orgel	annars,	förklarar	Ulf,	

och	då	blir	det	oftast	samma	moment	i	liturgin	där	en	viss	typ	av	sånger	passar.	

	

Utöver	det	Ulf	redan	nämnt	om	teologiska	synpunkter	på	musiken,	så	tänker	han	inte	så	

mycket	medvetet	på	att	kyrkan	förespråkar	gregorianik	och	polyfoni,	utan	det	finns	med	

ändå,	menar	han.	Varannan	söndag	sjungs	gregorianskt	ordinarium	på	latin,	och	

församlingen	har	dessutom	en	gregoriansk	schola	som	sjunger	emellanåt.	Polyfonin	

kommer	också	av	sig	själv	menar	Ulf,	eftersom	hans	urval	är	ur	den	traditionella	

kyrkomusiken,	och	det	då	ingår	mycket	polyfoni.	

	

På	frågan	vad	som	är	viktigast	i	körarbetet	så	framhäver	Ulf	två	saker.	Om	den	första	

säger	han:	”Kören	är	inget	självändamål	utan	de	har	ju	en	uppgift,	precis	som	

ministranterna,	det	är	jämförbart.	De	ska	göra	tjänst	i	gudstjänsten.”	Det	andra	han	

lyfter	fram	är	att	kören	är	en	grupp	i	kyrkan	och	att	kören	kan	vara	människors	kontakt	
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med	kyrkan.	Inte	minst	i	ungdomskören	så	blir	det	nästan	en	slags	trosundervisning.	

Körledaren,	präster	och	andra	engagerade	har	en	stor	möjlighet	att	hjälpa	ungdomarna	

att	behålla	sin	tro.	Han	ser	heller	ingen	motsättning	mellan	att	sjunga	och	musicera	till	

Guds	ära	på	ett	fromt	sätt,	och	att	ställa	höga	konstnärliga	krav,	tvärt	om:	”Vi	ska	

anstränga	oss	utifrån	våra	möjligheter	eller	gåvor,	färdigheter,	att	gestalta	mässan	så	bra	

som	det	bara	går.	Vi	ska	inte	slarva	med	något.	Jag	kan	inte	komma	undan	med	att	jag	

inte	förberett	mitt	orgelspel,	vilket	ju	händer	förstås,	men	det	är	inget	bra.	Och	det	går	

inte	att	säga	att	mässan	är	giltig	ändå,	liksom.	Och	prästen	ska	inte	komma	undan	med	

att	han	har	slarvat	med	sina	förberedelser.	Vi	ska	de	vackraste	blommorna	som	går,	vi	

ska	inte	ha	vissna	blommor,	ljusen	ska	vara	ordentliga	och	så	vidare.	På	det	sättet	kan	

man	säga	att	vi	ska	ställa	de	absolut	högsta	konstnärliga	krav,	och	det	ska	vara	stenhårt	

alltså.	Utifrån	givetvis	den	nivå	som	är	rimlig	för	den	här	gruppen.”	Även	sång-	och	

musikundervisning,	samt	sångglädjen	ser	han	som	viktigt,	och	menar	att	allt	hänger	

ihop,	för	om	sångarna	förstår	mer	av	musiken,	och	tycker	det	är	kul,	så	får	det	positiva	

effekter	på	alltihop.	

	

När	det	gäller	fokus	i	körarbetet,	så	menar	Ulf	att	det	ofta	blir	så	att	kören	inte	hinner	

fördjupa	sig	i	text	och	musik,	utan	fokus	blir	på	att	nöta	in	noter.	Där	är	han	självkritisk	

och	menar	att	det	beror	på	att	han	överoptimistisk.	Han	skulle	hellre	ha	mer	tid	att	prata	

om	texten	och	översättningar,	eller	bjuda	in	kyrkoherden	för	att	göra	det.	

	

Ulf	säger	att	de	flesta	i	körerna	är	engagerade	antingen	i	Sankta	Eugenia,	eller	någon	

annan	katolsk	församling,	även	om	det	finns	de	i	körerna	som	har	kommit	med	i	kören	

för	att	de	känner	någon	i	kören,	och	inte	har	någon	anknytning	till	församlingen.	Något	

fler	av	den	sistnämnda	kategorin	i	vokalensemblen.	Om	ungdomskören	säger	Ulf:	”När	

jag	spelar	här	en	söndag,	och	vi	säger	att	ungdomskören	inte	sjunger,	så	träffar	jag	flera	

stycken.	I	alla	tre	mässor	träffar	jag.	Kanske	har	jag	träffat	halva	ungdomskören,	och	så	

vet	jag	att	av	den	andra	halvan	så	har	hälften	gått	i	någon	annan	kyrka.	Och	kanske	den	

sista	halvan,	de	har	inte	gått,	av	lite	olika	skäl.”	
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4.2.3. Samuel	Eriksson		
Organist	i	Kristus	Konungens	Katolska	kyrka,	Göteborg.	

Samuel	är	den	ende	kyrkomusikern	i	hela	Stockholm	katolska	stift	som	är	anställd	på	

100%.	Han	leder	två	körer	som	övar	regelbundet	varje	vecka:	en	kyrkokör	och	en	

vokalensemble.	Kyrkokören	beskriver	han	som	en	ganska	typisk	kyrkokör,	som	sjunger	

fyrstämmigt	hjälpligt.	Vokalensemblen	består	av	ganska	erfarna	korister,	och	har	en	

ganska	hög	ambitionsnivå.	Det	är	ganska	stor	skillnad	mellan	körerna	i	både	nivå	och	

ålder,	där	kyrkokören	har	en	ganska	hög	medelålder,	och	Samuel	har	ibland	mött	

personer	som	vill	sjunga	i	kör,	men	antingen	inte	är	tillräckligt	duktiga	för	

vokalensemblen	eller	i	fel	åldersgrupp	för	att	passa	i	kyrkokören	rent	socialt.	Därför	

startade	Samuel	en	projektkör,	dit	folk	kunde	komma	utan	tidigare	erfarenhet	av	

körsång,	men	också	för	dem	som	sjöng	i	någon	av	de	andra	körerna	och	ville	sjunga	mer.	

Initialt	blev	kören	väldigt	lyckad,	med	både	nya	sångare	och	sångare	från	de	befintliga	

körerna.	Så	småningom	var	inte	så	många	kvar	i	kören,	av	olika	skäl.	Vissa	hade	testat	på	

att	sjunga	och	ville	inte	fortsätta,	andra	tyckte	att	det	blev	för	mycket	med	två	körer,	

eller	hann	inte	med	på	grund	av	familj	eller	annat.	Projektet	var	lyckat,	men	Samuel	

säger	att	han	inte	ville	hålla	på	med	konstgjort	andning	när	de	inte	var	så	många	kvar,	

och	fortsatte	inte	med	kören.	Han	säger:	”Nu	har	vi	testat,	och	vill	man	köra	igen	så	kan	

man	helt	enkelt	bestämma,	säg	att	det	behövs	en	kör	för	påskdagen,	då	kan	man	

bestämma	att	man	träffas	tre	eller	fyra	gånger,	så	kan	vem	som	helst	anmäla	sig	till	det	

då.	Ibland	tror	jag	att	det	är	bra	att	köra	ganska	isolerade	projekt,	så	man	vet	att	det	här	

är	vad	som	krävs	av	mig.	Jag	binder	inte	upp	mig	på	att	komma	varje	vecka.”	Samuel	har	

också	haft	en	gregoriansk	schola,	som	han	nu	lagt	på	is	efter	att	ha	testat	lite	olika	

former	och	inte	hittat	något	som	funkade	helt	bra.	Förhoppningen	är	att	hitta	en	form	

som	fungerar,	för	att	kunna	fortsätta	sjunga	delar	av	det	gregorianska	propriet	vid	

högmässan	en	gång	i	månaden.	

	

Samuel	har	ambitionen	att	ha	körsång	i	varje	högmässa	under	terminerna,	och	det	har	

de	i	princip	kunnat	ha	de	senaste	två	åren.	Utöver	Samuels	fyra	körer	(kyrkokören,	

vokalensemblen,	projektkören	och	scholan)	så	är	även	Göteborgs	Gosskör	knuten	till	

församlingen	och	sjunger	3-4	gånger	per	termin.	Sedan	september	2017	ges	också	en	

katolsk	kyrkomusikerutbildning	vid	Sankta	Elisabeths	folkhögskola	som	delar	lokaler	

med	församlingen,	och	utbildningens	kör	sjunger	två	eller	tre	gånger	per	termin.	
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Dessutom	finns	i	församlingen	en	barnkör,	men	den	sjunger	endast	i	familjemässorna,	

som	firas	varje	söndag	innan	högmässan.	Vokalensemblen	sjunger	vid	flest	tillfällen	av	

alla	körerna,	mer	än	en	gång	i	månaden,	och	de	delar	ibland	upp	sig	i	mindre	ensembler.	

Samuel	säger:	”En	del,	alltså	katolikerna,	kommer	ändå	till	mässan,	så	då	sjunger	de	lika	

gärna	som	inte.	Så	de	är	liksom	alltid	med.	Så	man	kan	säga	att	för	respektive	korist	så	

finns	det	en	viss	variation	[i	hur	ofta	de	sjunger]	där	då,	i	vokalensemblen.”	Kyrkokören	

sjunger	däremot	färre	högmässor	på	söndagar,	och	sjunger	istället	oftare	vid	liturgiska	

högtider	och	festdagar	som	infaller	under	veckan.	Samuel	berättar:	”För	då	spelar	jag	

ändå	alltid,	och	om	det	är	en	fest	som	infaller	en	tisdag,	när	de	ändå	ska	öva,	så	sjunger	

de	i	högmässan.	Jag	tror	att	det	var	nu	senast	eller	året	innan,	så	var	Jungfru	Marie	

bebådelsedag	en	måndag,	och	då	flyttade	jag,	istället	för	att	ha	körövning	på	tisdag	så	

sjöng	de	i	mässan	på	måndagen	då.	Det	har	gjort	att	vi	har	körsång	då	och	då	i	mässorna	

klockan	18	på	festdagarna.	Det	gör	att	det	blir	en	mer	rimlig	arbetsbelastning	för	

kyrkokören	också.	Det	är	lite	enklare	form	helt	enkelt.”	Kyrkokören	sjunger	däremot	

inga	konserter,	medan	vokalensemblen	oftast	ger	två	konserter	per	termin	i	Kristus	

Konungens	kyrka,	och	Samuel	försöker	också	sälja	in	vokalensemblens	konserter	i	

någon	annan	kyrka.	

	

För	Samuel	är	högmässan	absolut	prioriterad	framför	konserter,	och	han	säger	att	han	

nästan	skulle	klara	sig	utan	konserter,	om	de	hade	förstklassig	kör	i	alla	högmässor.	

Samtidigt	säger	han	att	man	inte	bara	kan	låta	bli	att	göra	konserter,	av	flera	

anledningar:	för	många	körsångare	är	det	väldigt	viktigt,	det	är	utvecklande	för	kören,	

och	det	är	också	viktigt	att	framföra	den	musikskatt	som	finns.	

	

På	frågan	om	körens	roll	i	gudstjänsten	och	den	liturgiska	musiken	svarar	Samuel:	”Min	

strävan	är	att	kören	skall	tjäna	liturgin	så	bra	det	bara	går.	Det	innebär	att	kören	aldrig	

får	störa	det	liturgiska	skeendet.	För	det	är	ett	och	samma	flöde,	eller	skall	vara,	så	

därför	strävar	jag	efter	att	allt	vi	sjunger	skall	fungera	optimalt	med	liturgin,	eller	i	

liturgin.	Så	till	exempel	att	när	jag	väljer	sång	för	offertoriet,	så	är	jag	väldigt	glad	om	

den	räcker	precis	till	dess	att	ministranterna	går	tillbaka	efter	att	ha	incenserat	

församlingen.”	Han	fortsätter	med	att	säga	att	kören	har	en	viktig	roll	i	att	berika	

gudstjänsten	och	göra	den	mer	högtidlig:	”Mässan	kan	firas	enkelt,	men	det	är	underbart	

när	det	är	duktiga	ministranter,	och	när	det	är	rökelse,	och	alla	såna	aspekter	berikar	ju	
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liturgin,	och	så	ser	jag	även	körens	roll.”	Han	tycker	inte	att	kören	behövs	så	mycket	för	

att	leda	församlingssången,	men	medger	också	att	han	är	bortskämd	i	det	hänseendet.	

Både	psalmsång,	församlingssvar	och	de	liturgiska	partierna	sköter	församlingen	bra	

säger	han,	det	är	endast	om	det	är	ett	ovanligt	ordinarium	som	det	kan	behövas	att	

kören	är	på	hugget,	då	kan	det	vara	viktigt.	Han	säger:	”Jag	tycker	gärna	att	kören	får	

sjunga	en	komponerad	mässa	istället	för	att	församlingen	sjunger	ordinariet	knaggligt,	

om	man	säger	så.”	

	

Samuel	säger	att	den	enda	fungerande	körplatsen	i	kyrkan	är	på	läktaren	längst	bak.	

Eftersom	körsångarna	inte	syns	där,	så	har	de	heller	inte	några	speciella	kläder	på	sig.	

När	de	sjunger	konserter	har	vokalensemblen	enhetliga	kläder,	till	exempel	kostym	för	

herrarna	och	svart	klänning	för	damerna.	Samuel	säger	att	det	är	bra	att	kören	finns	

nära	orgeln	och	organisten,	men	säger	att	han,	om	han	fick	välja	fritt,	skulle	ha	haft	både	

kör	och	orgel	närmare	koret,	kanske	på	en	sidoläktare.	Han	kommer	dock	inte	med	

någon	närmare	motivering,	men	säger	att	”Det	är	absolut	inget	självändamål	att	kören	

ska	synas,	det	kan	kanske	till	och	med	vara	bra	att	de	inte	gör	det.”	Om	kören	skulle	

synas	tycker	han	dock	att	det	skulle	vara	angeläget	med	en	liturgisk	klädsel,	och	han	

förespråkar	den	engelska	modellen	med	”Cassock	and	Surplice”,	eftersom	det	verkligen	

är	en	liturgisk	klädsel.	Han	förklarar:	”Det	finns	ju	många	körkåpor	som	inte	är	några	

liturgiska	plagg	egentligen.	Det	ser	jag	inte	poängen	med,	då	kan	man	lika	gärna	vara	

klädd	enhetligt	i,	att	man	bestämmer	att	herrarna	har	alltid	kostym	och	damerna	har	

alltid	på	något	annat	sätt.”	

	

När	det	gäller	repertoar,	så	säger	Samuel	att	det	vanligaste	språket	som	kören	sjunger	

på	nog	är	latin.	Han	säger	att	kören	sjunger	under	offertoriet	och	kommunionen,	och	

oftast	Kyrie	och	Agnus	Dei,	ibland	även	Gloria.	Det	gör	att	mycket	av	repertoaren,	utöver	

den	som	är	bestämd	av	mässordinariets	texter,	är	eukaristiska	sånger,	som	passar	under	

offertoriet	och	kommunionen.	Samuel	försöker	även	om	möjligt	att	sjunga	de	texter	som	

är	föreskrivna	för	kommunionen	och	offertoriet,	utifrån	Graduale	Romanum.	Han	säger:	

”Jag	kollar	i	Gradualet	vilken	text	det	är,	och	då	hittar	man	ju	20	kompositioner,	

Palestrina,	Byrd,	Victoria,	Lassus	och	sådär.	Som	katolsk	kyrkomusiker	så	har	man	ju	ett	

särskilt	uppdrag	eller	ansvar	att	måna	om	gregorianiken	och	vokalpolyfonin.	Man	måste	

ju	inte	sjunga	sådan	musik,	men	jag	funderade	på	det	häromdagen,	att	om	jag	kunde	
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trycka	på	en	knapp	så	att	plötsligt	vokalensemblen	behärskade	de	två	arterna	så	att	det	

täckte	hela	kyrkoåret,	frågan	är	om	jag	inte	hade	tryckt	på	den	knappen	då.	Jag	är	inte	

helt	säker.	Jag	älskar	ju	anglikansk	kyrkomusik,	alltså	verkligen,	och	romantiken.	Jag	

skulle	nog	inte	vilja	vara	utan	det,	men	ändå	tycker	jag	att	det	är	nog	nummer	ett	ändå.	

Alltså	om	man	kunde	sjunga	vokalpolyfoni,	det	är	ändå	det	som	funkar	allra	bäst	med	

liturgin.”	Han	fortsätter	med	att	säga	att	det	ändå	blir	mycket	återkommande	texter,	till	

exempel	Ave	Verum	Corpus	och	O	Salutaris	Hostia,	framför	allt	för	kyrkokören	som	

återanvänder	väldigt	mycket	repertoar.	Det	är	framför	allt	på	de	profilerade	söndagarna	

under	kyrkoåret	som	det	blir	mer	specifik	musik.	Han	berättar	om	när	scholan	ett	år	

sjöng	ingångsantifon	på	första	advent,	och	det	inte	togs	emot	väl	av	alla:	”Jag	har	varit	

fast	i	adventstrumpeter	och	Bereden	väg	och	sådär.	Men	jag	har	alltid	strävat	i	smyg	

efter	en	violett	advent1,	på	mina	tidigare	ställen.	Därför	tog	jag	chansen	här	nu.”	Samuel	

berättar	vidare	att	han	försöker	att	alltid	vara	väldigt	noga	i	sina	musikval,	att	man	helt	

enkelt	inte	får	sjunga	vad	som	helst:	”Det	enklaste	är	ju	att	hålla	sig	till…	Det	finns	ju	hur	

mycket	katolsk	repertoar	som	helst.	Det	finns	sällan	anledning	att	välja	något	annat.”	Jag	

frågar	om	han	använder	Anglican	Chant,	eftersom	han	älskar	anglikansk	musik,	och	han	

svarar	att	han	inte	använt	det	så	mycket	sedan	han	började	arbeta	i	katolska	kyrkan,	

medan	han	tidigare	använde	det	varje	söndag:	”Vi	har	ju	responsoriepsalmen,	och	den	är	

ju	reglerad	hur	den	ska	sjungas.	Men	det	hände	sig	nu	under	vårterminen	att	jag	plötsligt	

kom	på,	jag	lägger	in	en	Anglican	Chant	under	kommunionen,	och	det	var	väldigt	

uppskattat,	för	det	är	oerhört	vackert.”	

	

När	det	gäller	körsångarnas	förankring	i	kören,	så	säger	Samuel	att	90%	av	kyrkokören,	

och	nånstans	mellan	hälften	och	två	tredjedelar	av	vokalensemblen	är	aktiva	i	

församlingen	och	kommer	till	kyrkan	annars	också.	Samuel	är	också	väldigt	tillåtande	

när	det	gäller	de	körsångare	som	har	småbarn:	”Det	är	många	småbarnsföräldrar	i	

vokalensemblen,	så	de	brukar	gå	i	familjemässan,	om	de	inte	sjunger	då.	Och	sjunger	de	

så	får	vi	acceptera	att	det	är	lite	barn	också	på	läktaren.”	Han	är	också	pragmatisk	när	

det	gäller	de	körsångare	som	inte	är	förankrade	i	församlingen,	framför	allt	i	

vokalensemblen	som	sjunger	ganska	ofta:	”Om	de	som	inte	är	katoliker	säger	att	de	inte	

kan	vara	med	och	sjunga	en	viss	söndag,	så	är	jag	lite	snäll	där.	Också	för	att	det	har	

blivit	så	att	de	sjunger	rätt	ofta,	och	då	tänker	jag	att	det	kan	jag	förstå.	De	som	jobbar,	
																																																								
1	Violett	är	den	liturgiska	färgen	för	advent,	som	symboliserar	bot	och	ånger.	
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en	del	har	ganska	krävande	jobb	och	sådär,	jag	förstår	att	de	inte	kan	vara	borta	varenda	

söndag	förmiddag.	Jag	är	kanske	lite	pragmatisk	just	där	då,	så	länge	katolikerna	

kommer	och	sjunger.”	säger	han	med	ett	skratt.	

	

Det	viktigaste	i	körarbetet	säger	Samuel	är	att	tiden	används	väl.	Körsångare	ska	känna	

av	om	de	missar	en	övning,	och	han	som	körledare	måste	alltid	vara	väl	förberedd:	”Jag	

känner	att	jag	har	ett	stort	ansvar	eftersom	de	lägger	så	mycket	av	sin	lediga	tid,	och	jag	

vet	att	de	har	så	mycket	för	sig	ändå,	så	då	måste	det	vara	väl	använd	tid.”	Detta,	säger	

han,	gäller	framför	allt	vokalensemblen,	medan	i	kyrkokören	är	det	sociala	mycket	

viktigare,	och	körfikan	får	gärna	dra	ut	på	tiden.	Framför	allt	i	vokalensemblen	så	är	

höga	konstnärliga	resultat	viktiga	för	Samuel.	Han	säger:	”För	det	är	också	min	grundsyn	

att	man	vill	göra	sitt	yttersta,	man	vill	ge	det	bästa	man	kan	i	mässan	helt	enkelt.	Men	om	

det	är	dötråkigt,	folk	inte	trivs	tillsammans,	då	kommer	folk	inte	komma	till	kören	ändå.	

Men	nummer	ett	är	ändå	att	prestera	konstnärligt.	Så	om	jag	hade	en	grupp	sångare	som	

sa	att	vi	vill	bara	göra	så	bra	musik	som	möjligt,	vi	är	helt	ointresserade	av	allt	annat,	det	

hade	jag	accepterat.”	Förkunnelsen	och	budskapet	tänker	Samuel	inte	på	så	mycket,	han	

frågar	inte	efter	vad	körsångarna	tror,	utan	är	glad	så	länge	de	lojalt	kommer	och	

sjunger.	”Alltså	jag	är	väldigt	glad	om	körsångare	upptäcker,	om	kören	kan	fungera	

evangeliserande	så	att	man	börjar	i	kören	och	upptäcker	kristen	tro.	Men	jag	har	inte	det	

som	ett	särskilt	syfte	med	verksamheten.”	säger	han.	

	

När	det	gäller	fokus	i	körarbetet	så	säger	Samuel	att	han	ofta	har	ett	fokusområde	under	

en	period	som	han	definierat	för	sig	själv,	exempelvis	att	jobba	mer	med	dynamik,	eller	

att	vara	mer	noga	med	sångtekniken.	Detta	gäller	vokalensemblen,	där	nivån	från	början	

varit	hög	och	själva	instuderingsarbetet	alltid	gått	fort	fram.		
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4.3. Perspektiv	från	de	informanter	som	arbetat	i	både	Katolska	kyrkan	och	
Svenska	kyrkan.	

Tre	av	informanterna	har	arbetat	i	båda	kyrkorna,	och	de	fick	förutom	de	vanliga	

intervjufrågorna	även	ge	sin	syn	på	skillnader	som	finns	mellan	arbetet	i	de	olika	

kyrkorna.	

	

4.3.1. Joakim	Olsson	Kruse	
Förutom	sitt	arbete	i	Svenska	kyrkan	har	Joakim	under	två	och	ett	halvt	år	jobbat	i	en	

katolsk	församling	utanför	Amsterdam.		

	

Han	ser	två	stora	skillnader	i	arbetet	mellan	Svenska	kyrkan	och	Katolska	kyrkan.	Den	

första	är,	att	det	i	den	katolska	församlingen	han	arbetade	i	var	väldigt	viktigt	att	

körsångarna	var	katoliker,	och	egentligen	körledaren	också.	Joakim,	som	inte	är	katolik,	

fick	arbeta	där	på	nåder,	eftersom	det	verkligen	inte	fanns	någon	annan.	I	hans	arbete	i	

Svenska	kyrkan	har	han	aldrig	funderat	på	kyrkotillhörighet,	och	har	körsångare	som	

tillhör	andra	samfund,	vilket	inte	är	ett	problem.	Joakim	tror	att	kyrkotillhörigheten	är	

så	mycket	viktigare	i	Amsterdam,	bland	annat	för	att	de	levt	i	konflikt	mellan	katoliker	

och	reformerta.	Den	andra	skillnaden	är	resurserna.	I	Amsterdam	var	hela	körbudgeten	

100€	om	året.	Han	säger	också	att	det	liturgiska	sjungandet	i	Amsterdam	var	helt	

oifrågasatt.	

	

4.3.2. Samuel	Eriksson	
Samuel	har	arbetat	i	Kristus	Konungens	Katolska	församling	sedan	2014,	och	arbetade	

tidigare	i	Svenska	kyrkan.		

	

Samuel	inleder	med	en	stor,	uppenbar	skillnad:	resurser.	I	Varbergs	församling	där	han	

tidigare	arbetade	hade	han	en	musikbudget	på	300000kr	om	året.	I	Kristus	Konungen	är	

den	50000kr	om	året.	Han	var	beredd	på	detta	när	han	bytte	jobb,	och	första	året	i	

Kristus	Konungen	använde	han	nog	inte	ens	hela	budgeten,	som	då	var	ännu	mindre,	

25000kr.	Han	menar	att	när	det	blir	så	lite	pengar,	så	blir	det	svårt	att	ens	göra	små	

projekt	med	inhyrda	musiker.	Han	har	vid	tillfälle	hyrt	in	fyra	stråkar	till	en	

Mozartmässa	som	kören	sjöng	på	Juldagen,	och	han	uppskattar	att	bara	det	kostade	

drygt	10000kr.	Han	tycker	dock	inte	att	de	knappa	resurserna	påverkar	så	jättemycket,	
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även	om	han	hoppas	på	att	i	framtiden	kunna	göra	till	exempel	h-moll-mässan.	Då	får	

han	antingen	äska	extra	pengar	från	kyrkorådet	för	ett	sådant	projekt,	eller	söka	bidrag	

från	annat	håll.	Även	när	det	gäller	körresor	så	påverkar	resurserna,	där	kören	nu	i	

mycket	större	utsträckning	själva	behöver	ta	ansvar	för	att	finansiera	resan,	genom	

exempelvis	kyrkkaffe	och	konserter.	

	

Han	säger	att	det	även	är	en	skillnad	i	repertoar.	Han	säger:	”I	Svenskkyrklig	kontext	så	

var	det	mer	berättande,	förkunnande	stycken.	Det	är	det	ganska	lite	av	nu.”	

	

Samuel	ser	en	stor	skillnad	när	det	gäller	körsångarna.	Där	han	arbetade	tidigare,	i	

Varberg,	var	det	knappt	någon	som	gick	i	mässan	när	de	inte	sjöng.	Han	försökte	få	dem	

att	komma	och	sjunga	oftare,	men	det	gick	inte	alltid:	”Jag	försökte	känna	av	var	

smärtgränsen	gick	helt	enkelt.	Och	det	är	väldigt	skönt	att	inte	alls	behöva	tänka	på	nu.	

Det	är	bara	för	dem	som	inte	är	katoliker	då,	men	då	har	jag	ju	den	här	lite	mer	

pragmatiska	hållningen	mot	dem.	Att	jag	förstår	att	de	inte	är	med	på	riktigt	allt.”	

	

En	annan	stor	skillnad	som	Samuel	upplever	är	hur	arbetstiden	hanteras.	Han	säger:	

”Om	jag	bara	höftar,	men	jag	tror	inte	att	jag	överdriver,	så	gick	säkert	30%	av	

arbetstiden	tidigare	åt	möten	och	administration.	Det	kanske	var	ännu	mer,	50%	eller	

40	eller	nåt	sånt	där.	Och	vi	har	inte	möten	nu.	Vi	har	inte	personalmöten.	Varje	onsdag	

klockan	åtta	till	halv	elva.	För	så	var	det.	Och	sen	satt	man	i	möte	med	prästen	och	

bestämde	psalmer	tillsammans,	det	tog	en	timme.	Och	sen	hade	vi	massa	olika,	vi	skulle	

fylla	i	tidrapporter	och	man	skulle	ange,	nu	har	jag	planerat	för	vuxenkör,	eller	var	det	

ungdomskör,	det	var	olika	konton.	Allt	skulle	följas	upp,	och	man	skulle	skriva	

verksamhetsplan	och	verksamhetsuppföljning	och	sånt	där.	Och	allt	det	här	var	

egentligen	bara,	det	tjänade	liksom	inget,	det	var	bara	något	man	skulle	göra.	Så	jag	

tyckte	det	var	väldigt	frustrerande.	Jag	upplever	att	jag	har	större	frihet	att	lägga	upp	

mitt	arbete	som	det	passar	mig	just	där	jag	befinner	mig,	och	det	är	väldigt	liten	tid	av	

min	arbetstid	som	jag	tycker	att	jag	gör	saker	som	inte	är	relevanta.	Så	jag	mår	mycket	

bättre	nu.”	

	

	



	 39	

4.3.3. Ulf	Samuelsson	
Ulf	har	jobbat	som	musikkonsulent	för	Stockholm	Katolska	stift,	samt	som	kyrkomusiker	

i	Sankta	Eugenia	Katolska	församling	sedan	2008.	Innan	dess	arbetade	han	under	många	

år	i	Svenska	kyrkan.	

	

Ulf	menar	att	den	största	skillnaden	är	körsångarnas	inställning.	Han	tar	som	exempel	

när	hans	kör	i	Olaus	Petri	i	Örebro	protesterade,	och	undrade	om	de	verkligen	behövde	

sjunga	på	påskdagen	när	de	redan	sjungit	på	långfredagen.	Kören	sjöng	ändå,	men	

motvilligt.	Som	kontrast	tar	han	kyrkokören	i	Sankta	Eugenia,	som	ställde	upp	och	sjöng	

på	påskdagen	fast	det	inte	var	planerat,	med	motiveringen	”Vi	ska	ju	ändå	till	kyrkan,	

klart	vi	kan	sjunga!”	Ulf	tycker	att	skillnaden	är	påtaglig,	och	tycker	att	det	är	befriande	

att	han	i	katolska	sammanhang	aldrig	hört	någon	sucka	över	att	man	t.ex.	ska	sjunga	så	

många	högmässor.	”Man	känner	liksom	att	de	är	med	på	banan,	vi	drar	åt	samma	håll.”	

Som	han	redan	nämnt	så	träffar	han	också	en	stor	del	av	körsångarna	andra	söndagar,	

när	de	inte	sjunger.	Han	tycker	också	att	man	aldrig	behöver	försvara	sig	mot	människor	

som	är	skeptiska	till	kyrkans	lära,	vilket	kunde	förekomma	i	den	ganska	högkyrkliga	

församlingen	i	Svenska	Kyrkan	där	han	tidigare	hade	tjänst.	

	

Ulf	tycker	inte	att	hans	repertoarval	förändrats	så	mycket,	med	skillnaden	att	det	i	

Svenska	kyrkan	var	viktigare	att	det	fanns	översättningsblad	om	man	inte	sjöng	på	

svenska.	Han	säger	också	han	i	Svenska	kyrkan	var	mer	noga	med	att	sjunga	på	svenska	

om	det	fanns	en	svensk	version	av	en	sång,	men	inte	tänker	så	nu.	Något	mer	repertoar	

på	latin	förekommer,	och	därmed	mer	”katolsk	musik”.	

	

En	annan	skillnad	han	ser	är	att	kören	i	katolska	gudstjänster	alltid	bara	är	en	liten	del	

av	församlingen,	till	skillnad	mot	Svenska	kyrkan,	där	församlingen	ibland	kan	vara	lika	

många	som	kören,	eller	färre.	Han	menar	också	att	den	gudstjänstfirande	församlingen	

är	mer	deltagande,	och	mer	trygg	i	gudstjänsten,	då	de	är	där	mer	regelbundet.	

	

Ytterligare	en	skillnad	som	han	lyfter	fram	som	väldigt	stor,	är	synen	på	hur	man	

förbereder	en	gudstjänst.	Han	säger	att	det	i	Svenska	kyrkan	kunde	resoneras	”vad	gör	

vi	på	söndag?”.	Ulf	fortsätter:	”Det	blir	lite	att	vi	anställda	ska	skapa	en	gudstjänst	för	

dem	som	kommer.	Det	finns	ju	inte	på	kartan	här.	Vadå	göra	en	gudstjänst,	det	är	ju	



	 40	

församlingens	gudstjänst.	Vi	är	bara	verktyg	för	att	göra	den	möjlig,	och	det	är	en	

jättestor	skillnad.	Så	därför	tänker	man	på	ett	helt	annat	sätt,	man	sitter	inte	i	några	

grupper	och	ska	göra	en	gudstjänst,	utan	den	finns.	Så	ska	vi	bara	bestämma	vilka	

psalmer	vi	ska	sjunga,	eller	vad	kören	ska	sjunga	och	sådär.	Så	det	är	på	ett	sätt	mycket	

enklare,	och	mycket	skönare	och	vilsammare	på	många	sätt.”	

	

4.4. 	Diskussion	och	jämförelse	
	
Först	bör	det	ännu	en	gång	påpekas	att	denna	uppsats	på	intet	sätt	ger	en	heltäckande	

bild	av	körarbetet	varken	i	Katolska	kyrkan	eller	Svenska	kyrkan.	De	slutsatser	man	kan	

dra	utifrån	det	insamlade	materialet	är	dock	dessa:		

Det	finns	stora	likheter	mellan	de	båda	kyrkorna	när	det	gäller	körarbetet.	Man	arbetar	

oftast	på	samma	sätt	med	repetitioner	en	gång	i	veckan	(även	om	andra	modeller	

förekommer),	och	vanligt	är	att	körerna	sjunger	i	snitt	en	gång	i	månaden	på	gudstjänst.	

Körerna	består	ofta	av	ungefär	20-30	sångare,	och	åldrarna	varierar	beroende	på	vad	

det	är	för	typ	av	kör.	Alla	informanterna	har	varit	tydliga	med	att	gudstjänster	är	

prioriterade	framför	konserter	i	verksamheten,	och	detta	är	inte	så	förvånande,	

eftersom	det	ju	är	kyrkliga	körer,	som	leds	av	kyrkomusiker.	Trots	detta	har	de	flesta	

varit	överens	om	att	det	ändå	är	viktigt	med	konserter,	även	om	anledningarna	som	

presenterats	varit	olika;	Några	menar	att	det	är	utvecklande	för	körerna	och	att	det	är	

bra	att	kören	har	ett	större	mål	att	arbeta	mot,	medan	andra	säger	att	det	behövs	

konserter	eftersom	söndagarna	inte	räcker	till	för	att	kören	ska	ha	tillräckligt	mycket	att	

göra.		

	

Eftersom	alla	var	överens	om	att	gudstjänsten	är	central	i	körarbetet,	så	är	det	heller	

inte	konstigt	att	alla	informanterna	utgick	från	söndagens	texter	när	de	väljer	repertoar,	

även	om	detta	tar	något	olika	uttryck.	Jag	tycker	mig	se	att	de	katolska	informanterna	i	

högre	utsträckning	använde	mer	repertoar	som	inte	var	specifik	för	en	söndag,	detta	

eftersom	kören	i	den	katolska	mässan	oftast	sjunger	vid	tillfällen	i	mässan	då	det	

antingen	är	ordinariets	texter	som	gäller,	eller	då	eukaristiska	texter	är	lämpliga,	alltså	

under	offertoriet	och	kommunionen.	Mer	om	repertoaren	redovisas	längre	ner	i	texten.		
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En	annan	sak	som	alla	informanter	var	överens	om	var	bruket	av	körkåpor.	Alla	

uppskattade	användandet	av	dessa,	men	hade	något	olika	bevekelsegrunder.	

Informanterna	från	Svenska	kyrkan	var	mer	benägna	att	lyfta	fram	kåpornas	praktiska	

aspekter,	alltså	att	det	är	enkelt	för	körsångarna,	som	inte	behöver	fundera	på	vad	de	

ska	ha	på	sig,	och	att	det	är	estetiskt	tilltalande	med	kåpor.	De	katolska	informanterna	

lyfte	i	högre	utsträckning	fram	värdet	av	att	kören	är	liturgiskt	klädd,	eftersom	kören	är	

en	aktör	i	liturgin.	Detta	var	dock	inte	helt	entydigt,	och	båda	tankegångarna	förekom	i	

båda	kyrkorna.	I	princip	var	alla	informanter	också	överens	om	att	det	är	bra	att	kören	

finns	någonstans	i	den	främre	delen	av	kyrkan,	men	vissa	menade	att	det	var	bra	att	

kören	syns,	och	andra	ville	inte	att	kören	skulle	vara	i	blickfånget.	Det	fanns	dock	inga	

tydliga	skillnader	mellan	företrädarna	för	de	olika	kyrkorna.	

	

Gällande	körens	roll	i	gudstjänsten	så	var	just	uppgiften	som	sångledare,	eller	som	den	

övade	delen	av	församlingen	viktig	för	alla,	även	om	Samuel	Eriksson	menar	att	

församlingen	i	Kristus	Konungens	kyrka	är	väldigt	sångsäkra,	och	att	det	endast	är	i	

undantagsfall	som	kören	aktivt	behöver	leda	sången	där.	Alla	var	också	överens	om	att	

kören	aktivt	måste	delta	i	gudstjänsten	och	på	så	sätt	vara	ett	föredöme	för	

församlingen,	men	att	man	inte	kan	lägga	sig	i	vad	folk	tycker	och	tror	personligen.	

Rörande	denna	fråga	fanns	i	ganska	stor	variation	i	vad	informanterna	tyckte.	

	

Det	finns	också	stora	skillnader	mellan	kyrkorna.	Den	mest	uppenbara	är	den	att	

resurserna	skiljer	kraftigt.	I	Svenska	kyrkan	finns	heltidstjänster	i	alla	församlingar,	och	

i	de	stora	församlingarna	finns	det	oftast	flera	heltidsanställda	kyrkomusiker.	I	de	

katolska	församlingarna	är	situationen	en	helt	annan,	även	om	den	i	de	församlingar	jag	

har	undersökt	är	förhållandevis	god.	Samuel	Eriksson	i	Kristus	konungens	församling	är	

den	förste	och	ende	kyrkomusikern	i	hela	Stockholms	Katolska	stift	som	har	en	

anställning	på	100%.	I	de	andra	katolska	församlingarna	jag	undersökt	finns	också	

minst	100%	tjänst,	men	fördelat	på	flera	musiker.	Elisabeth	von	Waldstein	i	St.	Eriks	

katolska	domkyrka	har	bara	50%	tjänst,	trots	att	hon	leder	fem	körer	och	spelar	på	

hälften	av	alla	söndagar	och	högtider	under	året.	I	hennes	församling	finns	alltså	inte	ens	

resurser	för	att	hyra	in	en	vikarie	till	den	tidiga	mässan	på	söndagarna	när	körerna	ska	

sjunga	på	högmässan,	vilket	gör	Elisabeths	arbetssituation	smått	absurd.	Samuel	

Eriksson	berättar	också	rent	konkret	om	skillnaden	i	musikbudget	mellan	hans	tidigare	
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arbete	i	Svenska	kyrkan	och	hans	nuvarande	i	Katolska	kyrkan:	300000kr,	respektive	

50000kr	per	år,	en	ganska	markant	skillnad.	Denna	skillnad	beror	framför	allt	på	att	de	

olika	kyrkorna	är	olika	stora,	och	att	Svenska	kyrkan	helt	enkelt	har	väldigt	mycket	mer	

pengar	att	satsa.	Som	jag	förklarat	i	uppsatsens	bakgrund	så	är	situationen	dock	i	

förändring,	och	det	blir	intressant	att	se	hur	det	ser	ut	i	framtiden.		

	

En	annan	påfallande	skillnad	rör	själva	körsångarna.	I	de	katolska	körerna	är	

majoriteten	aktiva	katoliker	och	kommer	till	mässan	de	flesta	andra	söndagar.	I	Svenska	

kyrkan	är	situationen	snarare	omvänd,	och	de	finns	på	sin	höjd	en	mindre	grupp	som	är	

aktiva	och	kommer	till	kyrkan	även	när	de	inte	sjunger.	Intressant	nog	verkar	det	

förhålla	sig	på	följande	sätt:	I	Katolska	kyrkan	är	församlingen	en	väg	in	till	kören:	man	

är	aktiv	i	församlingen,	går	i	mässan,	och	väljer	att	engagera	sig	i	kören.	I	Svenska	

kyrkan	är	kören	en	väg	in	till	församlingen:	Man	börjar	sjunga	i	kören,	och	upptäcker	

kyrkan.	Flera	informanter	från	Svenska	kyrkan	berättar	om	just	detta,	att	körsångare	

blivit	kyrkvärdar	eller	engagerat	sig	på	annat	sätt	i	församlingen.	Joakim	Olsson	Kruse	i	

Västerås	Domkyrka	berättar	till	exempel	om	sångarna	i	hans	gosskör,	som	genom	kören	

har	fått	kyrkan	som	en	naturlig	plats	att	vara	på.	Flera	av	informanterna	i	Svenska	

kyrkan	berättar	också	att	det	förekommer	att	körsångarnas	familjer	är	de	som	i	allt	

högre	utsträckning	kommer	till	gudstjänsterna.	

	

De	katolska	körernas	större	församlingsanknytning	och	–engagemang	får	också	

konsekvenser	för	hur	man	planerar	körverksamheten.	Om	körerna	exempelvis	är	

inplanerade	att	sjunga	vid	flera	tillfällen	under	en	helg,	så	ser	man	att	det	i	Svenska	

kyrkans	körer	ibland	leder	till	att	man	inte	får	med	sig	alla	körsångare	vid	alla	tillfällen,	

eller	att	det	uttrycks	en	viss	frustration	över	att	man	behöver	sjunga	så	mycket.	I	de	

katolska	körerna	verkar	inte	denna	problematik	finnas,	utan	det	större	

församlingsengagemanget	gör	man	är	mycket	mer	villig	att	ställa	upp	och	sjunga	vid	fler	

tillfällen,	som	exempelvis	Elisabeth	von	Waldstein	berättar	om	sin	kyrkokör	som	sjunger	

vid	två	mässor	på	söndagarna,	och	Samuel	Eriksson	som	säger	att	många	körsångare	

lika	gärna	sjunger	i	kör	som	inte	eftersom	de	ändå	är	där.	Intressant	är	att	Samuel	dock	

har	något	av	denna	problematik	bland	dem	som	inte	är	aktiva	katoliker	i	hans	

vokalensemble,	och	att	han	därför	intar	en	pragmatiskt	ställning	till	just	dem,	och	låter	

dem	vara	borta	i	högre	utsträckning.	Både	Samuel	och	Ulf	Samuelsson	upplever	denna	
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skillnad	tydligt	jämfört	med	sina	tidigare	arbeten	i	Svenska	kyrkan,	och	uttrycker	att	de	

upplever	att	det	är	skönt	att	inte	behöva	fundera	på	om	man	får	med	sig	kören	på	det	

man	gör,	och	att	man	kan	vila	i	det.	

	

När	det	gäller	repertoaren	som	används	i	körerna,	så	är	alla	informanterna	fast	rotade	i	

den	klassiska	kyrkomusiken,	och	använder	sig	främst	av	den.	Joakim	Olsson	Kruses	

uttalande	om	att	musiken	som	används	spänner	över	1500år	kan	nog	appliceras	på	

samtliga.	Trots	denna	likhet,	så	finns	det	tydliga	skillnader	i	tillämpningen	av	musiken.	

En	del	av	detta	beror	på	skillnaden	som	rör	när	i	gudstjänsten	kören	sjunger.	I	en	

högmässa	i	Svenska	kyrkan	kan	kören	sjunga	introitus,	mellan	läsningarna,	efter	

predikan,	under	kommunionen	och	eventuellt	ett	postludium.	Ganska	sällan	sjungs	delar	

av	ordinariet	av	kören,	även	om	Kerstin	Börjesson	nämner	att	hon	brukar	göra	en	

”musikhögmässa”	per	termin,	då	kören	sjunger	ordinariet.	I	den	katolska	högmässan	

brukar	kören	sjunga	under	offertoriet	och	kommunionen,	samt	någon	eller	några	delar	

av	ordinariet,	framför	allt	Kyrie	och	Agnus	Dei.	Detta	innebär	att	kören	i	Svenska	kyrkan	

ibland	sjunger	som	eget	moment.	När	kören	sjunger	efter	predikan	händer	inget	annat,	

och	om	kören	inte	sjunger	så	är	det	inte	nödvändigtvis	någon	annan	musik	där.	Sången	

mellan	läsningarna	är	inte	heller	obligatorisk,	och	om	kören	inte	sjunger	så	kan	den	

föreskrivna	psaltarpsalmen	läsas,	men	det	är	fakultativt.	Den	katolska	kören	sjunger	

däremot	antingen	delar	av	liturgin	(ordinariet),	eller	medan	andra	liturgiska	handlingar	

pågår	(offertoriet	och	kommunionen).	På	de	platser	där	kören	medverkar	är	det	alltså	i	

annat	fall	antingen	församlingssång	eller	orgelmusik.	Körsången	i	Katolska	kyrkan	

ersätter	alltså	församlingssång,	medan	den	i	Svenska	kyrkan	oftast	sker	utöver	denna.	

Samuel	Eriksson	talar	om	detta	om	ett	liturgiskt	flöde	som	kören	måste	vara	en	del	av,	

och	det	skulle	kunna	argumenteras	för	att	det	katolska	upplägget	av	körsång	är	mer	

integrerat	med	liturgin	i	övrigt.		

	

Som	jag	nämnde	tidigare	så	leder	denna	skillnad	till	att	man	i	katolska	sammanhang	

använder	mycket	repertoar	som	är	kopplad	till	eukaristin,	och	som	passar	under	både	

offertoriet	och	kommunionen.	Samuel	Eriksson	berättar	att	han	tidigare	använde	sig	

mycket	av	Anglican	Chant	när	han	arbetade	i	Svenska	kyrkan,	men	att	den	katolska	

mässans	annorlunda	förutsättningar	gör	att	han	inte	använder	sig	av	detta	i	samma	

utsträckning	längre.	Istället	använder	han	sig	mycket	av	det	som	Katolska	kyrkan	lyfter	
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fram	som	en	av	de	främsta	musikgenrerna	för	mässan:	vokalpolyfoni.	Alla	de	katolska	

informanterna	säger	att	de	använder	sig	av	detta,	även	om	de	i	olika	utsträckning	

medvetet	väljer	polyfoni.		

	

Polyfonin	är	nästan	uteslutande	på	latin,	och	latinet	används	mycket	av	de	katolska	

kyrkomusikerna.	Latin	är	ju	fortfarande	Katolska	kyrkans	officiella	språk,	och	Andra	

Vatikankonciliet	lyfte	fram	vikten	av	att	bevara	både	latinet,	och	den	kyrkomusik	som	är	

nära	förknippad	med	latinet,	alltså	utöver	polyfonin	även	den	gregorianska	sången.	I	

Svenska	kyrkan	finns	inte	några	motsvarande	riktlinjer	för	kyrkomusiken,	men	tanken	

om	gudstjänst	och	musik	på	folkspråk	var	mycket	viktig	för	Luther.	Luthers	tankar	om	

musik	och	språk	verkar	inte	väga	så	tungt	för	mina	informanter	från	Svenska	kyrkan,	

även	om	Birgitta	Rosenquist	Brorson	säger	att	hon	tycker	att	åtminstone	delar	av	

musiken	borde	vara	på	svenska.	Joakim	Olsson	Kruse	menar	ju	dock	att	folkspråksidén	

inte	har	samma	aktualitet	idag.	I	både	Katolska	kyrkan	och	Svenska	kyrkan	sjungs	det	

alltså	på	många	olika	språk,	men	det	finns	ändå	en	tydlig	skillnad	som	bär	spår	av	den	

Lutherska	folkspråkstanken:	Alla	de	Svenskkyrkliga	informanterna	är	noga	med	att	det	

ska	finnas	översättningar	till	församlingen,	medan	detta	inte	alls	är	lika	viktigt	i	de	

katolska	församlingarna.	Där	menar	man	snarare	att	församlingen	förstår	ungefär	vad	

som	sjungs	utifrån	dagens	firningsämne,	och	Ulf	Samuelsson	lyfter	fram	det	som	jag	

tolkar	som	grundtanken	bakom	denna	syn:	”För	vi	sjunger	förstås	för	församlingen,	men	

vi	sjunger	i	första	hand	för	Gud,	och	Gud	kan	alla	språk.”	

	

Att	definiera	vad	som	är	”katolsk	musik”	kan	vara	vanskligt,	och	jag	ämnar	inte	

egentligen	att	diskutera	det	här,	men	frågan	om	just	katolsk	musik	kommer	upp	i	samtal	

med	i	princip	alla	informanter,	och	då	definieras	katolsk	musik	aningen	som	musik	med	

uttryckligen	katolsk	text,	t.ex.	Ave	Verum	Corpus	eller	andra	eukaristiska	texter,	eller	

som	musik	som	uttryckligen	skrivits	i	en	katolsk	kontext	för	den	katolska	liturgin,	t.ex.	

renässanspolyfonin.	Bland	de	katolska	informanterna	finns	dock	lite	olika	resonemang	

kring	detta,	där	Samuel	Eriksson	konstaterar	att	”Det	finns	ju	hur	mycket	katolsk	

repertoar	som	helst.	Det	finns	sällan	anledning	att	välja	något	annat.”,	och	Ulf	

Samuelsson	säger	att	det	inte	spelar	någon	roll	om	kompositören	är	katolik,	så	länge	

texten	är	okej	ur	ett	katolskt	perspektiv,	och	förtydligar	att	en	text	som	är	alltför	
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Luthersk	inte	skulle	fungera.	Informanterna	från	Svenska	kyrkan	har	däremot	inga	

problem	med	att	använda	katolska	eukaristiska	sånger.	

	

Som	jag	ser	det	finns	det	alltså	två	grundläggande	faktorer	som	gör	att	repertoaren	

skiljer	sig	åt	i	kyrkorna,	även	om	man	väljer	ur	samma	pott	av	klassisk	kyrkomusik:	För	

det	första	det	faktum	att	det	i	Katolska	kyrkan	finns	tydligare	riktlinjer	för	musiken	än	i	

Svenska	kyrkan,	och	för	det	andra	skillnader	i	högmässans	struktur	och	de	platser	där	

körsång	förekommer	i	den.		

	

I	samtalen	med	informanterna	från	Svenska	kyrkan	har	samtliga	nämnt	att	det	kan	

finnas	en	problematik	i	samarbetet	med	andra	anställda	i	kyrkan.	De	uttrycker	att	när	

eller	om	sammanhangen	är	goda,	och	prästerna	och	diakonerna	bra,	då	fungerar	liturgin	

(och	körarbetet)	bra.	Joakim	Olsson	Kruse	berättar	om	stora	skillnader	i	uppfattning	om	

hur	man	talar	med	ungdomar,	och	hur	man	planerar	musik,	mellan	honom	och	präster.	

Detta	kommer	inte	upp	i	någon	av	intervjuerna	med	de	katolska	informanterna,	men	av	

egen	erfarenhet	vet	jag	ju	att	det	långt	ifrån	alltid	är	ett	smärtfritt	och	smidigt	samarbete	

mellan	präster	och	musiker	i	de	katolska	sammanhangen.	Möjligtvis	finns	svaret	på	

varför	de	katolska	informanterna	inte	tar	upp	detta	i	synen	på	hur	man	planerar	en	

gudstjänst,	så	som	Ulf	Samuelsson	uttrycker	det.	Han	säger	att	det	i	Svenska	kyrkan	

kunde	resoneras	”Vad	gör	vi	på	söndag?”,	och	han	fortsätter:	”Det	blir	lite	att	vi	anställda	

ska	skapa	en	gudstjänst	för	dem	som	kommer.	Det	finns	ju	inte	på	kartan	[i	Katolska	

kyrkan].	Vadå	göra	en	gudstjänst,	det	är	ju	församlingens	gudstjänst.	Vi	är	bara	verktyg	

för	att	göra	den	möjlig,	och	det	är	en	jättestor	skillnad.	Så	därför	tänker	man	på	ett	helt	

annat	sätt,	man	sitter	inte	i	några	grupper	och	ska	göra	en	gudstjänst,	utan	den	finns.	Så	

ska	vi	bara	bestämma	vilka	psalmer	vi	ska	sjunga,	eller	vad	kören	ska	sjunga	och	sådär.”	

Birgitta	Rosenquist	Brorson	berättar	om	något	liknande,	där	alla	som	vill	är	med	under	

personalmötet	och	väljer	psalmer	till	gudstjänsten.	Kanske	är	det	så,	att	om	man	

resonerar	att	gudstjänsten	är	något	som	görs	av	den	präst	och	musiker	som	tjänstgör,	

snarare	än	att	man	resonerar	att	gudstjänsten	är	given	och	man	endast	ska	möjliggöra	

den,	så	blir	också	risken	för	konflikter	större,	eftersom	det	tydligare	blir	flera	viljor	mot	

varandra	som	ska	bestämma.	
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5. Slutsatser	
Syftet	med	uppsatsen	har	varit	att	jämföra	körarbete	mellan	några	församlingar	i	

Svenska	kyrkan	och	Katolska	kyrkan	i	Sverige	för	att	se	vilka	likheter	och	skillnader	som	

finns,	och	hur	man	resonerar	kring	olika	frågor	som	rör	körarbetet.	

Frågeställningarna	är:		

Finns	det	en	skillnad	i	arbetet	med	körer	i	de	olika	kyrkorna?	

Hur	ser	körledarna	på	de	olika	aspekterna	av	körarbetet?	

	

Den	enskilt	största	skillnaden	som	framkommer	i	denna	uppsats	är	det	faktum	att	

körsångarna	i	de	katolska	körerna	i	mycket	högre	utsträckning	än	i	Svenska	kyrkan	är	

aktiva	i	församlingen,	och	deltar	i	gudstjänstlivet	i	större	utsträckning.	Detta	större	

engagemang	gör	att	det	är	lättare	i	de	katolska	körerna	att	få	körsångarna	att	ställa	upp	

och	sjunga	vid	fler	tillfällen.	En	annan	stor	skillnad	är	mängden	resurser,	men	intressant	

nog	verkar	inte	detta	vara	ett	stort	bekymmer	för	de	katolska	kyrkomusikerna.	Ingen	

uttryckte	frustration	över	detta,	utan	konstaterade	helt	enkelt	att	det	var	så,	och	

hoppades	eventuellt	på	en	bättring	i	framtiden.	I	fråga	om	repertoar	finns	det	både	stora	

likheter	och	stora	skillnader.	Den	klassiska	kyrkomusiken	har	en	mycket	starkt	ställning,	

men	mässans	olika	utformning	i	Svenska	kyrkan	respektive	Katolska	kyrkan,	samt	de	

tydligare	riktlinjerna	för	musik	som	finns	i	Katolska	kyrkan	gör	att	tillämpningen	av	

musiken	blir	olika.	Den	Lutherska	tanken	om	folkspråk	är	inte	så	stark	i	Svenska	kyrkan,	

men	Andra	Vatikankonciliets	texter	om	latinet,	den	gregorianska	sången,	och	

vokalpolyfonin	är	mycket	aktuella	i	Katolska	kyrkan.	Utöver	synen	att	kören	har	en	

viktig	roll	som	ledare	av	sång,	så	går	inte	att	utläsa	några	definitiva	svar	om	vad	som	är	

körens	viktigaste	roll	eller	vad	som	är	viktigast	i	körarbetet,	då	alla	kyrkomusikerna	har	

svarat	jakande	på	de	frågor	som	ställts	om	detta,	men	haft	olika	prioriteringar	och	syn	

kring	detta.	

	

Det	är	också	mycket	som	är	likt	mellan	kyrkorna:	Gudstjänsten	är	central	i	körarbetet,	

men	i	princip	alla	körerna	sjunger	också	konserter.	Det	finns	också	en	bred	samsyn	om	

körens	klädsel	och	placering,	där	alla	är	överens	om	att	det	finns	många	fördelar	med	att	

kören	befinner	sig	i	den	främre	delen	av	kyrkan,	och	att	de	har	körkåpor	på	sig	om	de	

syns.	
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Utifrån	den	begränsade	data	som	denna	uppsats	baseras	på	går	det	inte	att	dra	

definitiva	slutsatser,	men	man	kan	se	att	det	finns	både	många	likheter	och	många	

skillnader	mellan	kyrkorna,	och	hur	man	arbetar	med	körverksamheten	där.	

	

	

6. Ordlista	
	
A	Capella	–	sång	utan	ackompanjemang	av	musikinstrument.	

	

Anglican	Chant	–	en	typ	av	sång	där	man	reciterar	psaltaren	eller	andra	bibliska	texter.	

Anglican	Chant	sjungs	fyrstämmigt,	och	kommer	från	Anglikanska	kyrkan,	och	används	

flitigt	där.	

	

Cassock	and	Surplice	–	ett	slags	körkåpor	som	är	vanligt	förekommande	i	den	

anglikanska	kyrkan	som	består	av	en	fotsid	dräkt	som	kan	vara	i	olika	färger	(Cassock)	

och	en	kortare	del	över	som	är	vit	(Surplice).	Samma	typ	av	dräkt	används	ofta	av	

ministranter	i	katolska	kyrkan,	och	benämns	då	sutan	och	röcklin,	där	röcklin	är	det	

korta	vita	plagget,	och	inte	ska	förväxlas	med	det	svenskkyrkliga	fotsida	röcklinet.	

	

Eukaristi	–	kommunion,	nattvard.	

	

Graduale	Romanum	–	sångbok	som	innehåller	den	officiella	gregorianska	sången	för	

mässan	i	den	Katolska	kyrkan.	

	

Incensera	–	beröka	med	rökelsekar.	

	

Ministrant	–	korgosse.	

	

Mässordinarium	–	se	ordinarium.	
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Ordinarium	–	de	delar	av	mässan	som	har	fast	text	för	alla	söndagar,	och	som	oftast	

sjungs:	Kyrie	Eleison	(Herre	förbarma	dig),	Gloria	(Ära	i	höjden	åt	Gud),	Credo	

(Trosbekännelsen),	Sanctus	(Helig)	och	Agnus	Dei	(Guds	lamm).	

	

Polyfoni	–	en	musikform	där	flera	stämmor	har	en	melodisk	funktion,	och	där	varje	

stämma	är	relativt	fristående	från	de	andra.	Denna	kompositionsteknik	hade	sin	

höjdpunkt	under	den	sena	medeltiden	och	renässansen.	

	

Proprium	–	de	delar	av	mässan	som	har	specifika	texter	för	varje	enskild	söndag	under	

kyrkoåret:	Introitus	(Ingångssång),	Graduale	(sång	mellan	läsningarna),	Alleluia	

(Halleluja,	sjungs	före	evangeliet),	Offertorio	(Offertoriesång),	Communio	

(kommunionssång)	

	

Schola	–	en	kör	som	huvudsakligen	ägnar	sig	åt	gregoriansk	sång.	
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