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I Kyrkomötet är under mandatperioden
2006-2010 följande grupper/partier repre-
senterade (i storleksordning från minst till
störst; antal mandat inom parentes):
Gabriel (går inför framtiden samman med
Partipolitiskt obundna; 1), Kyrklig sam-
verkan i Visby (1), Seniorpartiet (1), Vänstern
i Svenska kyrkan (3) , Miljöpartister i
Svenska kyrkan (4), Sverigedemokraterna
(4), Frimodig Kyrka (7), Öppen Kyrka (7),
Folkpartister i Svenska kyrkan (15), Krist-
demokrater i Svenska kyrkan (17), Parti-
politiskt obundna i Svenska kyrkan (34),
Centerpartiet (41), Moderata Samlings-
partiet (45), Arbetarepartiet Socialdemo-
kraterna (71).

Vi har nu gjort en liten genomgång avval-
plattformar/motsvarande på nationell nivå
med bäring på vad dessa har att säga om
musiken i Svenska kyrkan. Här är resultatet
– med grupperingarna i bokstavsordning.

Centerpartiet
”Musik, bildkonst och kultur kan uttrycka
Guds närvaro på oanade sätt. Därförvill vi
förstärka kyrkans rika musik- och kultur-
liv som ökar delaktigheten och utvecklar
kontaktnäten.”

Folkpartister i Svenska kyrkan
”Musiken i kyrkorummet har ett särskilt
värde. Många människor besöker kyrkan
enbart vid musikgudstjänster eller särskilda
framföranden av musikverk. För dem blir

musiken i kyrkorummet en totalupp-
levelse av stor betydelse för deras andliga
liv. Vi vill bevara dessa möjligheter att möta
människor i kyrkan och stödjer förslag om
en tydligare samverkan mellan kyrka och
samhälle för att bevara det ’klingande
kulturarvet’.”

”I kyrkan bör musik avvarierande karak-
tär ges utrymme – det väsentliga är att
musiken i kyrkan främjar kyrkans uppdrag.
Svenska kyrkans körer är den största fri-
villigrörelsen inom kyrkan. Vi vill betona att
detta är hela församlingens angelägenhet.”

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
”Musik och körverksamhet är mer än för-
stärkare. Kyrkomusik och körverksamhet
är viktigt i kyrkan. Sången och musiken
kan ofta förstärka en andlig upplevelse
och öka gemenskapen mellan människor.
Musik-, körverksamhet och liturgisk dans
är viktiga redskap i strävan att involvera
dem som lever inom församlingens gränser
i kyrkans gemenskap.”

Moderaterna
”Våra kyrkomusikers och körers roll i
gudstjänster är betydande och Svenska
kyrkan är en av Sveriges i särklass största
konsertanordnare. Vi vill ytterligare stärka
en redan omfattande musikalisk verksam-
het och främja rekryteringen av unga till
kyrkomusiken.”

”Kristendomen ligger till grund för vår

svenska kultur. Svenska kyrkan har ansvar
för att föra denna idéströmning vidare och
är också en mycket viktigt [!] aktör inom
kulturen, kanske främst på musikens
område ...”

Partipolitiskt obundna
Musiken i kyrkan ska vara ett redskap att
utforska, förmedla och fördjupa tron.
Detta ska ske med hjälp av en musikalisk
bredd från dåtid till nutid. Musiken har en
stor roll i vårt gudstjänstliv. Den tillför det
talade ordet ytterligare en dimension som
kan förstärka och förtydliga evangeliet om
Jesus Kristus. Svenska kyrkan är en be-
tydande aktör i det offentliga kultur- och
musiklivet i landet ...”

”I Svenska kyrkan finns det och behövs
många frivilliga, som tar ansvar och gör
ideella insatser inom olika områden –
diakoni, musik, barn- och ungdomsverk-
samhet ...”

”Det är avgörande för rekryteringen av
kyrkomusiker att ungdomar tidigt upp-
muntras och får möjligheter att musicera.
Därför bör kyrkomusikernas tjänster också
innefatta instrumentalundervisning. Rekry-
teringen måste förstärkas för att undvika
att det uppstår brist på kvalificerade
kyrkomusiker i Svenska kyrkan.”

Socialdemokraterna
”Genom historien har det skapats många
stora musikaliska verk som bidrar till en
levande kyrka. Många musiker har fått sitt
intresse väckt och sin första musikaliska
bildning inom den kyrkliga sfären. Kör-
sången har betytt och betyder mycket för
församlingslivet. På senare tid har även
andra konstnärliga uttrycksformer, såsom
teater och dans funnit sin plats i kyrkan.
Dessa nya konstarter bör ges möjligheter att
utvecklas och verka inom kyrkorummen.”

Sverigedemokraterna
”Fädernas Kyrka och andra äldre och djupt
förankrade psalmer och böner skall åter-
införas.”

Så långt vi har kunna se är detta vad som
inför kyrkovalet 2009 på nationell nivå ut-
tryckligen sägs om musiken i kyrkan från
de partier/grupperingar som idag ingår i
Kyrkomötet. Utan att det tydligt formuleras
kan man ibland också läsa in musiken när
det gäller skrivningar om gudstjänstfirande,
kulturarv och traditioner av olika slag.

Kyrkoval och kyrkomusik
Söndagen den 20 september är det dags för kyrkoval i Svenska kyrkan. Vad säger de olika partierna
eller valgrupperingarna om just musikens betydelse för kyrkans liv?

Henrik Tobin

Det är dags att välja i Svenska kyrkan! Foto: Jim Elfström/IKON


