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Sammanfattning

3

“Det talas så ofta om tomma kyrkor. En vacker dag är en
av oss tvungen att gå dit för att se om det stämmer”
Mark Twain

I det kyrkomusikaliska uppdraget återfinns en komplexitet som i många hänseenden saknar motstycke i den
sekulära musiken. Kyrkomusikens tröstande, socialiserande, filosofiska och andliga krafter är välkända för väldigt
många människor och den kan skänka tröst, inspiration och känsla av gemenskap även i de mest hopplösa av
tider. Ändå har Svenska kyrkan, enligt sina egna undersökningar, tappat drygt 21 procent av sina medlemmar
under de senaste 44 åren. 2016 var 61,2 procent av den svenska befolkningen medlem i Svenska kyrkan, jämfört med 95,2 procent år 1972. Bara mellan 2015 och 2016 sjönk medlemsantalet med 2 procent i förhållande
till befolkningsmängd. Allt färre ser alltså tillräckligt tunga anledningar att träda in, stanna kvar eller återgå till
kyrkan via medlemskapet.
Samtidigt som medlemskurvan faller borde det vara oundvikligt att prata om Svenska kyrkan som Sveriges största konsertarrangör, uppdragsgivare för professionella musiker, upprätthållare av körtraditioner och undervisare av
blivande kyrkomusiker, men istället för konsertrecensioner, reportage och djuplodade personporträtt domineras
medieflödet av nyheter om sjunkande medlemssiffror, arbetsmiljöproblem, politisering och ekonomiska trångmål. Det blir således svårt för Svenska kyrkan och dess musikverksamhet att tränga igenom mediebruset med
positiva och attraktiva budskap till allmänheten. Vad som uppstår är en ofrivillig men likväl negativ marknadsföring.
Massmedia är naturligtvis inte den enda anledningen till Svenska kyrkans medlemsutveckling. Att diskutera musikens roll i Svenska kyrkan kan snarare jämföras med att lösa Rubiks kub. För att nå ett balanserat resultat är det
nödvändigt att hantera flera sammanhängande faktorer simultant.
Tittar man på avstånd blottas ett sammanhängande relationsförhållande mellan de ämnen som tas upp i intervjuerna i denna förstudie. Det finns alltså ingen enskild problematik som inte påverkar eller påverkas av en andra,
tredje, fjärde eller till och med femte faktor. Ekonomin påverkar arbetsförhållanden och uppsökande verksamhet.
Arbetsförhållanden och uppsökande verksamhet påverkar utbildningskvaliteten. Utbildningskvaliteten påverkar
det konstnärliga och hantverksmässiga kunnandet. Kompetensnivån påverkar kyrkomusikens utveckling. Kyrkomusikens utveckling påverkar kyrkans aktualitet i samtiden. Listan kan göras lång.

Musikens roll i Svenska kyrkan

Den här förstudien fungerar som ett dörröga in i Svenska kyrkans musikverksamhet. Som läsare kan du inte se
hela bilden men varje enskild fokuspunkt bär på viktig information. I detta fall utgörs fokuspunkterna av 25
intervjuer med personer på ett eller annat sätt kopplade till Svenska kyrkans musikverksamhet, både internt och
externt. I förstudien finns församlingar i främst Öresundsregionen representerade vid sidan om utbildningsinstitutioner, frilansande musiker, tonsättare och musikkonsulenter inom Svenska kyrkan. Intervjupersonerna har i de
flesta fall inte varit bundna vid begränsande frågor utan har snarare kunnat tala fritt utifrån sina egna fysiska och
känslomässiga upplevelser av musikens roll i Svenska kyrkan.
I den mångfald av samtalsämnen som diskuteras i intervjuerna är det fem huvudområden som ständigt återkommer:
- Omvärldsrelationer
- Intern och extern samverkan
- Organisation
- Uppsökande verksamhet
- Utbildning
Dessa kan jämföras med korsningar genom vilka merparten av diskussionerna färdas och kan därför med fördel
användas som utgångspunkter för vidare resonemang.
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Omvärldsrelationer

Intervjuerna innehåller många besvikna röster över Svenska kyrkans marknadsföring; åtminstone vad gäller den
avsiktliga kommunikationen med samhället. Här handlar det inte bara om massmedial marknadsföring. Även
Svenska kyrkans relation till kultur- och näringslivet ifrågasätts och problematiseras. Utan en kreativ och öppen
relation med sin omvärld riskerar Svenska kyrkan att gå miste om viktiga synergieffekter, hävdar flera av intervjupersonerna. Genom att öka aktiviteten inom externa samarbeten, vare sig det handlar om uppsökande verksamhet i kulturskolor, dialog med utbildningsinstitutioner eller samverkan med det fria kulturlivet, har Svenska
kyrkan chans att etablera en positiv bild av sin interna verksamhet hos samhällsaktörer med stort påverkans- och
spridningsområde.
En kandidatstudent på kyrkomusikerprogrammet på Musikhögskolan i Malmö berättar att Svenska kyrkans
status i samhället påverkar hennes yrkesroll. För henne är kopplingen mellan omvärldsrelationer och yrkesstatus
uppenbar:
“Tyvärr är det många som tar avstånd från kyrkan idag. Generellt tror jag det handlar om hela samhällets utveckling
där kyrkan har fått konkurrens av en ytlig värld där den kvalitativa kommunikationen ofta försvinner i mediebruset.
Diskussioner i andens och trons tecken är avskräckande. Kyrkan är helt enkelt inte attraktiv längre och det smittar av
sig på min yrkesroll.”
Flera av intervjupersonerna lyfter fram vikten av att erbjuda kyrkans besökare alternativ till de religiösa aspekterna av kyrkobesöket. I huvudsak gäller detta för konsertarrangemang där utrymme för mer allmängiltiga, estetiska
känslor kan erbjudas publiken. I detta sammanhang målar en av intervjupersonerna en talande bild; en liknelse
som beskriver kyrkomusikens potential att stärka Svenska kyrkans relation till samhället:
“Kyrkomusiken kan liknas vid en farstu där man som publik får lov att befinna sig utan att tvingas in i huset. Frågan
är bara vilka medel vi kan använda utan att förlora vår identitet?”
Intern och extern samverkan

Representanter från det fria kulturlivet uppmärksammar Svenska kyrkans inkonsekventa bemötande i samverkanssammanhang. De ser oroligt på avsaknaden av en enhetlig policy gällande externt initierade samarbeten.
Istället beskrivs en variationsrikedom av praktiska inställningar till samarbeten med kulturaktörer från Svenska
kyrkans sida, en inkonsekvens som inte sällan är av ondo för den externa parten. Får man ta betalt för konserten? Vem kan jag kontakta? Vem vill bli kontaktad? Vem sköter marknadsföringen och på vilket sätt? Hur ser de
logistiska förutsättningarna ut?
En av intervjupersonerna, frilansande musiker med kontinuerliga konserter i Svenska kyrkan, beskriver samarbetsklimatet på följande sätt:
“Ambitiösa kyrkomusiker är duktiga på återkoppling, men de allra flesta är svåra att nå. Det känns ärligt talat som om
man stör dem. /---/ Som frilansmusiker återkommer man till de kyrkor där man vet att man får snabb återkoppling”.
Flera kyrkomusiker förklarar att de församlingar som inte lyckas göra tradition av extern samverkan löper risk att
nekas viktiga ingångar till den lokala och regionala kulturmarknaden; en nackdel som drabbar både kyrkan och
dess omvärld. En representant från det fria kulturlivet, med frekventa konserter i kyrkan, berättar:
“Svenska kyrkan var en gång i tiden en enklare samarbetspartner än andra konsertarrangörer. Idag är rollerna ombytta. Vi måste återigen försöka hitta de enkla vägarna in i kyrkan och samtidigt få kyrkan att känna sig samhällsrelevant. Att etablera fler samarbeten med det fria kulturlivet borde vara ett självklart sätt för kyrkan att vidga sin plats
i samhället vid sidan av det andliga uppdraget. Genom att bjuda in oss i sina lokaler möjliggör man kulturella möten
utanför sina traditionella ramar.”
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Organisation

Diskussionen kring Svenska kyrkans organisatoriska struktur är kantad av negativa kommentarer. De flesta av
intervjupersonerna vittnar om långa, omständliga och ofta politiskt färgade beslutsprocesser med dålig insyn. Det
kan handla om allt ifrån revideringar av kyrkohandboken till centraliseringsprocesser med minskat självstyre som
resultat. En kyrkomusiker, verksam i Malmö kontrakt, beskriver sin arbetssituation som allt mer isolerad:
“Det finns ett slutet rum på högre nivå i Svenska kyrkan som vi kyrkomusiker inte kommer in i. Det finns heller ingen
inblick från centralt håll in i vår musikverksamhet. Resultatet blir en typ av isolering.”
Flera av de kyrkomusiker som intervjuas i förstudien upplever en tung arbetsbelastning som påverkar delar av
det kyrkomusikaliska uppdraget negativt. Utvecklingsarbete, uppsökande verksamhet och utbildning är några
av de områden som pekas ut som försvagade på grund av arbetssituationen. Till denna diskussion kopplas ytterligare ett problemområde, nämligen kyrkomusikerns protektionistiska tendenser. Flera av intervjupersonerna
vittnar om en presitgeproblematik och protektionism som förhindrar ett öppet och tillåtande samarbetsklimat;
en tendens som i förlängningen försvårar utvecklingen av kyrkomusiken. En extern samarbetspartner till Svenska
kyrkan beskriver det på följande sätt:
”En del av problemet är att man inom kyrkan tillåter vissa kyrkomusiker att vara protektionistiska. De ser enbart till
sina egna behov. Kyrkan måste snarare bestämma sig för att bjuda in kulturlivet att vara aktiva i kyrkorummet”
En kyrkomusiker erbjuder ett annat perspektiv:
”På 80-talet var det annorlunda, då träffades alla församlingar, inklusive kyrkomusiker. Idag upplever man att detta
inte hinns med på grund av alla andra arbetsuppgifter. Resultatet blir att alla står och rör om i sin egen gryta. I framtiden måste vi samarbeta mer.”
Uppsökande verksamhet

2005 gjorde Svenska kyrkan sammanlagt 26 251 besök i kommunal eller motsvarande skola, förskola eller fritids.
2015 var den siffran 19 077, en minskning med 27,3 procent jämfört med 10 år tidigare. Trots sjunkande medlemssiffror avstannar alltså den uppsökande verksamheten. Detta syns även i statistiken för regelbundna deltagare
i gruppverksamhet bland barn och unga. 2015 nådde man en bottennotering med 128 119 aktiva deltagare; en
siffra som kan jämföras med 2011 års statistik som säger 169 091 stycken.
Utbildningsinstitutionerna är ense om vikten av att Svenska kyrkan tar ett större ansvar i fråga om uppsökande
verksamhet. Som universitet eller högskola indikerar man att det varken finns tid, personalresurser eller ekonomiska medel för att ge den uppsökande verksamheten lämpligt fokus. Svenska kyrkan är i sin tur självkritisk och
i process att utveckla sina proaktiva åtgärder som ett steg i att säkra återväxten av kyrkomusiker. I denna process
verkar dialogen med den omgärdande utbildnings- och kultursektorn uppseendeväckande knapphändig med
tanke på det gemensamma intresse som återväxten trots allt utgör. En utbildningsledare förklarar:
”Kyrkan borde därför ha ett tydligt ansvar i frågan om återväxten av nya kyrkomusiker. Om man ska pensionera 100
kyrkomusiker varje år så måste någonting ske. Det är ett påtagligt problem som kräver samarbete för att lösa, ett samarbete som från kyrkans sida borde förankras på central nivå.”
Kommentarerna från landets utbildningsinstituitoner backas upp av externa samarbtespartners:
”Det måste hända något i ett tidigare skede i en ung människas liv och musikutbildning för att säkra tillväxten bland
kantorer, organister och kyrkomusiker. För mig är rekryteringen av barn och unga till kyrkans musikverksamhet en
avgörande fråga som kyrkan måste lägga större fokus på.”
Utbildning

Enligt en undersökning som Göteborgs universitet har tagit del av kommer ca 100 kyrkomusiker om året att
pensioneras under den närmaste tioårsperioden. Lund och Uppsala har samma siffror. På Svenska kyrkans utbildningsinstitut utgår man ifrån premissen att 70 kyrkomusikerstudenter måste examineras om året för att säkra
återväxten i förhållande till pensionsavgångar och uppsägningar. Siffrorna står i stark kontrast till antagningstalen
på landets största kyrkomusikerutbildningar, vilka är fortsatt mycket låga i relation till arbetsmarknadens behov.
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Efter antagningsomgången 2016 hade Musikhögskolan i Malmö, Göteborgs universitet, Kungliga musikhögskolan och Piteå universitet tillsammans 59 aktiva kyrkomusikerstudenter på kandidat- och masternivå. Nästan
hälften av dessa studenter har två eller fler år kvar till examen beroende på utbildningsnivå.
Ansvariga på landets utbildningsinstitutioner vittnar även om en annan problematisk tendens där kyrkomusikerstudenter tar anställning i församlingar innan de har hunnit ta sin examen. Studentens inträde på arbetsmarknaden sker därmed utan behörighet; en situation som en av intervjupersonerna beskriver som en björntjänst gentemot studenten då denna ännu inte fått de verktyg och den kunskap som behövs för att genomföra, förvalta och
utveckla det kyrkomusikaliska arbetet.
Arbetsmarknaden är så pass understimulerad att en av intervjupersonerna, tillika student vid Musikhögskolan i
Malmö, berättar att hon fick sitt första vikariat som kyrkomusiker vid 14 års ålder.
Att situationen är allvarlig uppmärksammas av samtliga intervjupersoner i förstudien. Ändå framgår det tydligt
att dialogen mellan kyrka och utbildningsinstitutioner i flera fall är bristfällig eller rent av obefintlig. Intentionerna är goda, men exempel på framgångsrika och etablerade samarbeten tycks vara lätträknade. Efter att Göteborgs
universitet för fyra år sedan påbörjade arbetet med att revidera sin utbildningsplan för kyrkomusikerprogrammet
har dialogen med Svenska kyrkan varit minimal. Inte minst gällande strategier för uppsökande versamhet. Ett
annat exempel på dålig kommunikation är Kungliga musikhögskolans beslut att stoppa antagning på
kandidatnivå under antagningsomgången hösten 2016. Svenska kyrkans åsikter kring detta stora beslut visade
sig i form av en oro för nedläggning av programmet. Någon vilja att tillsammans med Kungliga musikhögskolan
hitta gemensamma lösningar tycks inte ha visat sig.
Den stundtals dystra bild som intervjumaterialet i denna förstudie återspeglar är ständigt underkuvad en positiv
och optimistisk inställning. Viljan att sträcka ut armarna till samhället, självklarheten i att etablera samarbeten
med det fria kulturlivet, längtan efter att ha en konstruktiv dialog med utbildningsinstitutioner, behovet att ge
kyrkomusikern både utrymme och kärlek; allt detta och mycket mer är ständigt närvarande i kyrkomusikernas
berättelser. Förhoppningen är därför att förstudiens innehåll kan kasta nytt och välbehövligt ljus på de problemområden som kan identifieras tack vare intervjumaterialet och att detta ljus i sin tur når Svenska kyrkans alla
nivåer.
Ett stort tack riktas till alla intervjupersoner i denna förstudie.
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Intervjuer
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Mats Hultkvist

Organist, S:t Johannes kyrka Malmö
Det finns ett slutet rum på högre nivå i Svenska kyrkan som vi kyrkomusiker inte kommer in i. Det finns heller
ingen inblick från centralt håll in i vår musikverksamhet. Resultatet blir en typ av isolering. Det borde inte vara
möjligt att tänka bort musiken, den borde vara en självklarhet inom alla kyrkans nivåer. Avsaknaden av styrdokument för musiken är farlig eftersom det blir lätt att sålla bort detta på prioriteringslistan. Musiken är ett av
Svenska kyrkans viktigaste redskap för att nå ut till sina medlemmar. Den är Svenska kyrkans största kontaktyta.
Att få detta svart på vitt skulle förändra den nuvarande känslan av bortkoppling.
Identitetsbevarande och marknadsföring

Det står klart för både aktiva och professionella att kyrkan har ett gott musikliv, men det är svårt att nå ut med
detta till massmedia och därmed sprida kyrkans musikaliska innehåll. Vi presenterar all vår musik i ett stort
sammanhang där även det amatörmässiga existerar. Det blir därför svårt att positionera musikverksamheten; en
positionering som behövs för att cementera Svenska kyrkans viktiga roll i samhället. Vi glider hela tiden ur vår
tradition. Generationen från 50- och 60-talet har en naturlig relation till kyrkan medan deras barn har en svagare
koppling. Barnbarnen har i sin tur inte ens hört talas om kyrkans musikverksamhet.
Vi måste göra saker som är meningsfulla för människor som saknar tro. Kyrkomusiken kan liknas vid en farstu
där man som publik får lov att befinna sig utan att tvingas in i huset. Frågan är bara vilka medel vi kan använda
utan att förlora vår identitet? Vissa genrer är starkt förknippade med kyrkans tradition, men enligt mig kan vi
använda allt som är äkta i uttrycket. Inte heller på Malmö Live gör man vad som helst för att vinna en ny publik.
Identitetsbegreppet måste alltid vara närvarande i byggandet av broar som leder in i kyrkan.
Undervisning - en kritisk fråga

Att som Kungliga musikhögskolan ta besultet att låta kyrkomusikerutbildningen vila är en katastrof. Fortsätter
det på det här sättet så blir det inga fler kyrkomusiker. Samtidigt faller det på min roll som organist att initiera
ett återväxtarbete. Alla kyrkomusiker bär det ansvaret. Ingen kan säga att de inte vill undervisa. Efter omräkningen på 80-talet har det blivit en trend att skippa undervisningen bland kyrkomusikerna. Ledningarna i pastoratet
har valt att gå på linjen att kyrkomusikerna får lägga tid på sin ensemble snarare än undervisning. Det är uppenbart att det behövs tydligare direktiv från centralt håll gällande utbildningsansvaret.
Maria församling i Helsingborg har en etablerad undervisning kopplad till sin musikverksamhet. När jag jobbade
där startade vi en musikundervinsning, då många upplevde att Dunkers kulturhus befann sig i konstnärlig kris.
Vi tog över en del av deras musikelever och fick pengar från kyrkorådet för att kunna anställa en violinpedagog,
en cellopedagog, en sånglärare och en pianist. I ett slag fick vi 35 stråkelever. På slutet hade vi ett hundratal elever. Detta var ett aktivt grepp för att nå ungdomar och säkra återväxten.
Konsten att täppa igen ett kvalitetsglapp

Malmö pastorat har många barnelever. Det problematiska glappet är tonåringarna. Det är angeläget att hitta
elever i denna åldersgrupp, exempelvis duktiga pianoelever inom den kommunala musikutbildningen. Samma
princip gäller för körsångare. Under mina 30 år i Maria församling såg jag hur vuxenkörerna växte medan ungdomskörerna krympte i antal. Samma tendens ser vi nu inom kyrkomusikersfären. Dagens ungdomar har en helt
annan levnadsstil som gör att de försvinner från musikverksamheten under en period på kanske 20 år och återkommer först i vuxen ålder. Det blir därmed ett kvalitetsglapp som är svårt att återhämta.
Tillsammans med Malmö pastorat håller jag på att arbeta med Orgelpunkt Malmö; ett forum för alla som älskar
orgelmusik. Här försöker vi samla all information om orgelrelaterad verksamhet i Malmö. Det handlar om
konserter, lunchmusik, undervisning, orgeldemonstrationer, visningar och andra evenemang. Här finns också
möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar. Man kan likna det vid ett forum för orgelnördar med en spännande retorik som vi hoppas och tror kan locka tonåringar. Vi vill koppla orgeln till en känsla av spänning och
exklusivitet, till exempel genom att låta ungdomar vara VIP-gäster på orgelläktaren. Orgelpunkt Malmö är ett
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levande dokument som ständigt förnyas och som gäller för hela Malmö pastorat. Dokumentet ska kunna skrivas
ut i form av en folder och delas ut på konserter samtidigt som det finns på hemsidan. Jag har bland annat bett
mina kollegor på Musikhögskolan i Malmö att dela ut foldern vid examenskonserter, allt för att nå en så bred
målgrupp som möjligt.
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Robert Bennesh

Organist, Lunds domkyrka
Jag skulle vilja se mig själv som en länk mellan Lunds domkyrka och samhället. Det handlar inte om vad jag vill
göra utan vilka förväntningar människan har på oss som kyrka. Först när vi matchar förväntningarna får vi en
musikverksamhet som är legitim för hela musiklivet och regionen. Jag skulle önska att vi blir det stora skyltfönstret ut mot världen. Domkyrkan ska nämligen vara både en församlingskyrka för staden, en stiftskyrka för regionen samt en stark representant i globala sammanhang. All verksamhet ska vara så pass bra att man ska kunna
tänka sig att betala för den, var sig i form av medlemsavgift, kollekt, donation eller konsertinträde.
Marknadsföra kvalitet

Jag tror att den största anledningen till att vi tappar medlemmar är det faktum att långt ifrån alla vet vad vi gör.
Vi måste bli mycket bättre just på att kommunicera med samhället. Framförallt måste den lokala verksamheten
bli bättre på att marknadsföra sig själva. På stiftsnivå är man duktiga på använda sociala medier, men når bara en
befintlig publik. På lokal nivå har man större möjlighet att nå en ny publik, till exempel i form av passiva kyrkomedlemmar. De få gånger vi möter just passiva medlemmar i kyrkan, exempelvis vid dop, måste vi vara duktiga på att visa upp en utvecklad och aktuell verksamhet. Allt vi gör måste vara så pass bra att förtroendekapitalet
överlever skandaler inom kyrkan.
Konkurrens och prestige på fel sätt

Det är ingen hemlighet att Svenska kyrkan är hårt konkurrensutsatt i dagens samhälle och som om inte det vore
nog konkurrerar kyrkan därtill med sig själv. Vi är till exempel dåliga på att sprida konserterna tids- och
datummässigt mellan kyrkorna så att konsertider inte krockar med varandra. Det finns också ett prestigetänk hos
kyrkomusikern som hämmar samarbetet med kolleger. Det är inte meningen att kyrkor och deras musiker ska
tävla mot varandra. En av de första sakerna jag ska göra som domkyrkoorganist är därför att initiera ett helhetsgrepp kring kyrkorna i Lund. Vi måste samla utbudet i dessa kyrkor för att genom samarbete skapa en mångfald
inom musikverksamheten. Prestige kopplad till den enskilde kyrkomusikern ska inte få sätta stopp för en sådan
utveckling.
Nätverk och snabba beslutprocesser

I mindre församlingar är det lättare att få saker att hända fort. Man har därmed relativt lätt att anpassa sig till
trender i samhället. I större församlingar går det trögare. I min roll som domkyrkoorganist får jag inte fastna i
denna långsamma process. Jag vill att initiativ till externa samarbeten ska komma från oss. Jag kommer omedelbart att inleda en dialog med det fria kulturlivet, kommunen och utbildningsinstitutioner. Lunds domkyrka
vill utforma ett musikliv som svarar på förväntningar från det omgärdande kulturlivet och samhället. Detta ska
resultera i en konkret handlingsplan hos domkyrkan. Mitt mål är att denna handlingsplan sedan utvecklas till ett
officiellt dokument som skrivs under av Svenska kyrkan i Lund och olika regionala institutioner med intresse för
Domkyrkans utveckling.
Det gäller att vara offensiv i marknadsföringen. Jag vill bygga upp ett nätverk av musikambassadörer som, i likhet
med Malmö Symfoniorkesters vänner, hjälper till att sprida information om vår verksamhet. Det skulle till och
med kunna vara en förening; ett officiellt nätverk som kanske kommer med en avgift. Det viktiga är att hela
tiden komma åt människors befintliga nätverk. Hos oss får de ett forum, av dem får vi ett större spridningsområde. Just idag ser det inte ljust ut, men med blicken utåt istället för inåt kan det förhoppningsvis ändras.
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Karin Grönberg

Student, kyrkomusikerprogrammet Musikhögskolan i Malmö
När jag var åtta år gammal bodde min familj tidvis i Paris. Ibland tog den vikarierande kyrkomusikern i Svenska
kyrkan i Paris med mig till orgelmatinéer i Notre-Dame och jag minns tydligt hur orgelns klang bokstavligt talat
fyllde mig in i märg och ben. Två år senare blev jag antagen och fick börja musikklass i Västerås, men det skulle
dröja ytterligare tre år innan jag fick chans att pröva mina vingar vid orgeln. Jag tog lektioner för kyrkomusikern
i min hemförsamling och under sommaren närvarade jag vid orgelspelarkurser. Genom musikkonsulenten i Västerås stift lyckades jag få individuell undervisning av Johan Hammarström under gymnasiet. Mitt första vikariat
som kyrkomusiker fick jag som fjortonåring. Efter det vikarierade jag under min församlings julottor i flera år;
till slut blev det även under advent och genom hela julen. Det var församlingen som kontaktade mig och erbjöd
mig vikariaten och jag möttes av en stor tacksamhet varje gång jag tackade ja.
Utbildningen måste få ta tid

Vid sidan av vikariat och gymnasiestudier lärde jag mig mina instrument. När jag var 21 år gammal sökte jag till
kyrkomusikerprogrammet vid Ersta Sköndal högskola och kom in. Jag gick där i två år innan jag sökte till Stockholm och Malmö. Jag hade fått en bild av Malmö som en musikhögskola med internationella möjligheter. Detta
intresserade mig starkt, då jag redan då visste att jag en dag ville studera utomlands. När jag fick veta att jag blivit
antagen till Malmö tog jag en provlektion för orgelläraren Anders Johnsson och kände vid det tillfället att jag vid
musikhögskolan i Malmö dessutom skulle få möjlighet att utveckla speltekniken samt fördjupa mina kunskaper
om själva instrumentet.
Nu har jag gått utbildningen i Malmö i ett år och är överlag nöjd. Jag tycker dock att det är svårt att nischa sig.
Som kyrkomusiker är det så mycket du ska behärska, så rent tidsmässigt och prioriteringsmässigt är det svårt att
kunna få en stark huvudinriktning på något instrument. Jag gillar inte att kyrkomusikerutbildningen kortades
ner från fyra år till tre, vid alla musikhögskolor. Utbildning måste få ta tid. För att klara kyrkomusikerrollen
krävs en gedigen utbildning. Tack vare nedskärningen läser exempelvis kyrkomusikerna nu inte kontrapunkt, ett
ämne som är nog så viktigt, om man som många kyrkomusiker vill komponera. Liturgisk sång borde vara stående på schemat, ett ämne som vi idag bara har i seminarieform och som verkligen behövs för att kunna förstå
kyrkomusiken. Orkesterdirigering saknar jag verkligen, då jag vet att jag någon gång i mitt liv som kyrkomusiker
kommer behöva ställa mig inför en orkester och ha kunskaperna som krävs. En kurs som jag starkt uppskattar
och som håller mycket god nivå är Musik- och samhälle. Den är viktig för det historiska perspektivet och för att
få en bred repertoarkännedom.
Möta samhällets rädsla

Utbildningen borde även ha en kurs i bruksorgel. Jag som musiker vill vara den som spelar, inte bli ersatt av en
cd-spelare och för att förverkliga detta krävs gedigen kunskap och hantverksskicklighet Jag försöker alltid förklara
inför sorgehuset varför den levande musiken överträffar den inspelade musiken. Jag försöker teatraliskt sätta mig
in i de olika musikerrollerna, oavsett genre. Jag vill nämligen vara en konstnärlig musiker, men det är svårt när
man måste behärska alla instrument som utbildningen kräver. Samtidigt är det ju det församlingen vill ha; en
bruksmusiker. Jag har svårt att identifiera mig med detta.
Tyvärr är det många som tar avstånd från kyrkan idag. Generellt tror jag det handlar om hela samhällets utveckling där kyrkan har fått konkurrens av en ytlig värld där den kvalitativa kommunikationen ofta försvinner i
mediebruset. Diskussioner i andens och trons tecken är avskräckande. Kyrkan är helt enkelt inte attraktiv längre
och det smittar av sig på min yrkesroll. Kyrkan måste nå ut på ett annat sätt. Den måste möta samhällets rädsla
genom ett enhetligt och starkt budskap. Idag är uttrycket splittrat, även kring frågan vad en kyrkomusiker egentligen ska kunna. Oavsett kyrka och församling måste en god musikalisk nivå hållas. Kyrkomusikern måste hålla
ihop musikens dåtid, nutid och framtid.
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Carin Åkesson

Universitetsadjunkt, Högskolan för scen och musik Göteborg
För ca 12-15 år sedan såg vi att kyrkomusikerutbildningen tappade fart. På nationell nivå hade man betydligt
lägre antal sökande än tidigare år. I Göteborg beslutade man att inte ta några nya studenter under åren 2012/13
och 2013/14, istället användes tid och kraft till att göra en genomgripande förändring av kursplanen då man såg
att utbildningen var en aning förlegad gentemot de krav kyrkan ställer på kyrkomusiker idag. Vi behövde helt
enkelt se över vad vi kunde göra för att skapa en mer relevant utbildning.
Kyrkans ansvar

I förändringsarbetet ingick bland annat ett tre dagar långt seminarium våren 2013 med kyrkomusiken i fokus
där kompositörer, körledare, utbildningsledare, kyrkomusiker, kulturpersonligheter, musiker från andra samfund
och musikrepresentanter på stiftsnivå bjöds in för att tillsammans diskutera frågorna: hur ska en ny kyrkomusikerutbildning se ut för att svara mot kyrkans behov, vilken plats har den framtida kyrkomusiken i ett sekulärt
samhälle, och hur kan vi locka nya studenter?
De flesta som söker sig till kyrkan gör det genom musiken. Det är i musiken som vi möts, genom gudstjänst,
körverksamhet eller konserter. Kyrkan borde alltså vara mer aktiv i den uppsökande verksamheten. Jag vet i
dagsläget inte vad de gör åt detta. Jag har inte fått frågan: hur kan vi hjälpa er? Den hänger i luften. Att få ta del
av kyrkans resurser vore fantastiskt. Vi samverkar gärna. Samtidigt får kyrkan inte äga utbildningen, men de kan
möjliggöra saker. Enligt en undersökning som vi har tagit del av kommer ca 100 kyrkomusiker pensioneras om
året under en tioårsperiod. Kyrkan borde därför ha ett tydligt ansvar i frågan om återväxten av nya kyrkomusiker.
Om man ska pensionera 100 kyrkomusiker varje år så måste någonting ske. Det är ett påtagligt problem som
kräver samarbete för att lösa, ett samarbete som från kyrkans sida borde förankras på central nivå.
Minimal dialog med kyrkan

Inför läsåret 2017 hade vi 18 aktiva studenter på vår kyrkomusikerutbildning, varav sju stycken antogs vid den
sisat antagningsomgången 2016. För tre år sedan tog vi in första studentkullen i den nya utbildningsplanen som
bland annat innehåller ett nytt ämne som heter ”musiken i praktiken”. Kursen handlar om kyrkomusikerns
yrkesroll och syftar till att rusta kyrkomusikern för dess framtida arbetsroll i ett nytt samhällsklimat. I den kursen
ingår bland annat praktik, rytmikmetodik för barn, scenisk kör, orgelmetodik, samt studiebesök i församlingar
som exempelvis arbetar med språkträning för nyanlända via musik.
Vi har haft den nuvarande utbildningsplanen under de senaste tre åren. Vi kommer nu göra en revidering
tillsammans med studenter och lärare. Här har vi ytterst lite dialog med kyrkan, utan är övertygade om att den
kyrkomusikaliska utbildning vi bedriver är gedigen utifrån ett kyrkomusikaliskt brett perspektiv. Vi måste utbilda
musiker som är bredare i genrer, rusta dem för att möta både barn och vuxna, samt människor i olika skeden av
livet. Samtidigt måste studenten ges möjlighet att fördjupa sig i det musikaliska område som den verkligen är
intresserad av. Utmaningen ligger alltså i att bibehålla kvaliteten samtidigt som alla nödvändiga kompetensområden involveras. När vi skapade utbildningsplanen hade vi inte mycket till dialog med Stockholm, Malmö eller
Piteå. De visste om vad som pågick men deltog inte i samtalet, och så har det fortsatt. Stockholm har på senaste
tid bjudit in till samtal men med alldeles för dålig framförhållning. Samtal mellan utbildningsinstitutionerna
behövs, dels för att hjälpa varandra men också för att tillsammans nå ut till potentiella studenter. Mycket av detta
arbete handlar om att göra kyrkomusiker till ett mer attraktivt yrke.
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Peter Sjunnesson

Programchef vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund
Vid en jämförelse med kyrkor i andra länder ser vi att Svenska kyrkan har många anställda kyrkomusiker, en
viktig yrkeskår som skickligt bemästrar sina skiftande arbetsuppgifter. Det finns dock en risk att den hantverksmässiga kompetensen och den konstnärliga kvaliteten sjunker om inte rekryteringen till utbildning stärks och
utbildningskraven vid tjänstetillsättningar efterlevs.
Obehöriga musiker

Det är problematiskt när kyrkomusikertjänster tillsätts med musiker som inte är klara med sin kyrkomusikerexamen. Om ett flertal församlingar i akut behov av kyrkomusiker gör avkall på behörighetskraven, kan resultatet på
sikt bli en till vissa delar obehörig yrkeskår liknande den vi sett inom läraryrket. Det finns förvisso församlingar
som kräver rätt behörighet men det finns också exempel på åsidosättande av behörighetskraven och en omedvetenhet kring vilka konsekvenser detta kan få. Eftersom församlingarna är autonoma är det inte helt okomplicerat
att implementera strikta anställningskrav. Ett förslag som lyfts på flera håll är att flytta behörighetsprövningen
vid tjänstetillsättningar till domkapitlen för att på så sätt säkerställa att behörighetskraven efterlevs och samtidigt hjälpa de anställande församlingarna att hitta rätt i den rika flora av examensbevis som är resultatet av olika
utbildningsreformer genom åren.
Otydliga strukturer

Den utbildningsreform som 2014 sjösattes i Svenska kyrkan bygger på en flerårig översyn av kyrkans utbildningar. Fortfarande saknas en uppdaterad struktur av examens- och befattningsbenämningar för kyrkomusiker som
genom tydlighet kan bidra till att säkra både återväxt och kvalitet inom kyrkomusikerkåren. Frågan är under
beredning inom Kyrkokansliet jämte frågan om behörighetsprövning. Som programchef för kyrkomusikerprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut är jag med i denna beredning av ärendet. Om kyrkomusikerutbildningarna ska vara attraktiva utbildningsalternativ i framtiden behöver Svenska kyrkan skapa tydliga strukturer och artikulera sin syn på kyrkomusikerns uppdrag.
De bekymmer med återrekrytering av kyrkomusiker som rapporteras från olika delar av landet skulle behöva
undersökas närmare. Hur stor är bristen? Är det egentligen brist på kyrkomusiker totalt sett eller finns också en
glesbygdsproblematik inbyggd? Jag tror tyvärr att medvetandegraden om rekryteringsproblematiken varierar en
hel del. Eftersom förändringar i benämningar och behörighetsregler medför ändringar i kyrkoordningen är det i
slutändan kyrkomötet som fattar beslut i frågan.
Oroande pensionsavgångar

50% av den svenska kyrkomusikerkåren är över 50 år. Det innebär att halva kyrkomusikerkåren kommer att gå
i pension inom 15 år, grovt räknat 1 200 stycken. På 15 år måste man hitta lika många nya kyrkomusiker. Vi
måste alltså utbilda omkring 80 nya kyrkomusiker per år för att säkra återväxten. Det här är ett uppenbart problem som kräver nära samverkan mellan Svenska kyrkan och utbildningsinstitutionerna för att kunna lösas. Jag
tror inte att någon kan sätta sig ner och i lugn och ro vänta på nya kyrkomusikerstudenter och i förlängningen
påfyllning av yrkesverksamma kyrkomusiker.
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Marit Torkelson

Svenska kyrkans handläggare för kyrkomusik
Jag är sedan januari 2016 handläggare för kyrkomusik på Kyrkokansliet i Uppsala och arbetar för närvarande,
utöver alla löpande arbetsuppgifter, som projektledare för två större projekt, Svenska kyrkans plattform för musik
samt Kyrkomusiksymposiet 2018 i Uppsala. Kyrkomötet antog 2013 en motion som rör hur Svenska kyrkans
nationella nivå fortsättningsvis ska ta sitt ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet. En
förstudie har gjorts och kyrkostyrelsen beslutade om att starta en process vars mål var att ta fram Svenska kyrkans
plattform för musik. Syftet med plattformen är att beskriva motiv, principer och värden som ska vara vägledande
när Svenska kyrkan på nationell nivå i olika frågor och konkreta sammanhang ska samverka med och förhålla sig
till aktörer inom musiklivet i Sverige.
Plattformen kommer att beslutas av kyrkostyrelsen och är en form av ideologiskt dokument för den nationella
nivån. Den ska också kunna fungera som inspiration för församlingar och stift. Det kommande kyrkomusiksymposiet i Uppsala 2018 har en nära anknytning till Svenska kyrkans plattform för musik. Plattformen kommer att
presenteras och ska för övrigt genomsyra symposiets utformning. Temat för Kyrkomusiksymposiet 2018 kommer
att vara: Kyrkomusik – kulturarv i rörelse.
En mötesplats för många

Vi vet att Svenska kyrkans musik- och konsertverksamhet är en av de främsta kontaktytorna ut mot samhället
- en brobyggande verksamhetsform. Kyrkomusiken är idag den i särklass viktigaste strukturen för musikkultur
och musikutövande i hela landet. Varje vecka tar barn, ungdomar, vuxna med olika bakgrund med sig notpärmen och beger sig till en körrepetition i Svenska kyrkans regi. Här möts amatörer och yrkesmusiker, här möts
människor i olika åldrar och med olika bakgrund för att tillsammans framföra eller lyssna till barnmusikaler,
oratorier, vismässor, jazz, pop, gregorianik och världsmusik m.m. - med andra ord, mötesplatser av ett slag som så
väl behövs i samhället och som vi givetvis ska vidareutveckla på olika sätt.
Svenska kyrkans musikliv är en rörelse som skapas av och i möten med människor. Genom musiken förmedlas
färdigheter, kunskaper, upplevelser, skapas sammanhang och mening i nya dimensioner i människors liv – ett sätt
att dela Kyrkans tro och liv.
Spotify möter kyrkomusikern

Genom musiken som ett livstolkande och befriande språk, kan Svenska kyrkan erbjuda levande musikupplevelser/mötesplatser för körmedlemmar, åhörare m.fl. som inget Spotify-konto kan ersätta. Svenska kyrkan erbjuder
också sedan lång tid tillbaka utbildningsplattformer för framtida amatörmusiker och blivande professionella
musiker. Den välutbildade och mångsidiga kyrkomusikern är på många sätt den katalysator som möjliggör en
levande musikkultur inte bara i städer utan också ute i landsbygden. I glesbygdsregionerna vet vi att kyrkomusikern oftast är den enda professionella musikern – som ofta blir ett nav i de mindre kommunernas musikliv.
Framtidsvis kan ett närmare samarbete med skolan (som ytterst sällan har någon utbildad musiklärare eller
musikundervisning), med kulturskolan (som sannolikt inte bedriver någon orgelundervisning) möjliggöra utbildningsinsatser i både skola och kulturskola. Kyrkan kan på olika sätt möta de behov som människor har och
samtidigt inbjuda till delaktighet i gudstjänster och konserter.
Gemensamt ansvar i samverkansarbetet

Svenska kyrkan har en stark ställning i det svenska samhällets musikliv. För att säkerställa Svenska kyrkans roll
och utvecklingsmöjligheterna som en betydande aktör inom det offentliga musiklivet, behövs långsiktiga och
stabila förutsättningar för en kvalificerad utbildning inom kyrkomusik. Svenska kyrkan behöver också artikulera
sin syn på musiken som kulturarv och på det kyrkomusikaliska uppdraget för att vidareutvecklas och möta nya
utmaningar. Svenska kyrkans kyrkomusiker är en viktig samverkansaktör med det offentliga musiklivet, vars arbete gör Svenska kyrkan till Sveriges största konsertarrangör och den största arbetsgivaren för frilansmusiker. Det
samverkansarbetet vill vi på olika sätt förstärka, vidareutveckla och gemensamt ta ett ansvar för.
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Utmaningen är att få den enskilda församlingen att också se ansvaret för framtidens musikliv i ett större perspektiv för både Svenska kyrkan och samhället. Därför är det angeläget att den enskilda musikundervisningen (orgel,
piano, sång) bör rymmas inom det kyrkomusikaliska uppdraget, för att möta behovet av en kvalificerad musikundervisning. Framtidsvis kommer sannolikt församlingar att bedriva egen musikskoleverksamhet med orksterverksamhet med mera. Det finns redan i ett flertal församlingar.
Körsångarna - Sveriges största frivilligrörelse

Vi har redan en välutbildad kyrkomusikerkår, men det måste också finnas utrymme för fortbildning och karriärmöjligheter. Kyrkomusikern är inom ramen för sitt uppdrag både instrumentalist, dirigent, pedagog och producent och ska på olika sätt utveckla uppdraget. Här gäller det att utbildningen ger bra redskap till den blivande
kyrkomusikern att bygga bra relationer till den kommande arbetsgivaren för att både ge kunskap och skapa
förståelse för ett konstnärligt arbete med många komplexa ingångar.
Ett av Svenska kyrkans ”flaggskepp” är körverksamheten med drygt 100.000 körsångare i olika körkategorier.
Det är Svenska kyrkans största frivilligrörelse. För övrigt har Svenska kyrkans kyrkomusiker i stor utsträckning
medverkat till ”det svenska körundret” som rönt internationell uppmärksamhet och som i dagsläget omfattar
runt 600.000 engagerade svenska körsångare. Sverige som en av världens största musikexportörer, har sitt utgångläge i den kommunala musikskolan och inte minst Svenska kyrkans barn- och ungdomskörsverksamhet. För att
fortsätta det arbetet måste vi säkerställa att vi har stabila förutsättningar för en kvalificerad utbildning inom kyrkomusik - för Svenska kyrkans skull men också för samhället i övrigt. Det svenska samhället har ett stort behov
av kyrkomusiker med en kvalificerad och specifik utbildning, och är med andra ord inget särintresse för Svenska
kyrkan.
Svenska kyrkan är genom sin geografiska spridning med verksamhet i glesbygds- och storstadsförsamlingar, aktiva
aktörer i de lokala engagemang som bär Sveriges musik- och kulturliv. Svenska kyrkan öppnar rum för musiken
och människorna – ett kulturarv i rörelse.
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Kjell Perder

Tonsättare och kompositör
Svenska kyrkan har en oerhört stor betydelse för tonsättarkåren. Inte bara som arena, utan också därför att
Svenska kyrkans tankevärld och arbetsfält tangerar mycket av musikens onämnbara känsla; det gåtfulla, andliga.
Det som pågår i kyrkan ligger väldigt nära den egna skaparprocessen. Svenska kyrkan är helt enkelt viktig för oss
tonsättare, men det finns en paradox här. På centralt håll i kyrkan finns en medvetenhet om att musiken är en
enorm resurs men även att den har en rebellisk sida. Att exkludera nyskriven och nydanande konstmusik i kyrkohandboken är inte enbart att säga nej till en hel yrkeskår; det innebär även att musiken betraktas som ett redskap
utan egenvärde. Om det är utgångspunkten så är det ett paradigmskifte vi ser där Svenska kyrkan har slutat att
lyssna på sina profeter.
Ekonomi kontra utbud

Någonstans stämmer alltså inte ekvationen. Jag betvivlar att den senaste kyrkohandboken, om den exkluderar
konstnärlig musik och tar bort syndabegreppet, kommer att bli använd överhuvudtaget. På lokal nivå kan den
mycket väl komma att kringgås. Den enskilda församlingen och kören är nämligen i regel positivt inställda till ny
musik, och känner därför en stolthet inför förvaltandet och framförandet av nya verk. Svenska kyrkan som central institution måste däremot förhålla sig till en konflikt mellan kulturella uttryck och ekonomiska begränsningar. Vi har upplevt att den nya kyrkohandboken inte välkomnar samarbete med yrkesverksamma tonsättare. Det
kan hänga ihop med en fördom om att professionellt musikskapande skulle vara ”exkluderande”. Vi vill ha en
”inkluderande” musik, säger kyrkan, och satsar på igenkänning snarare än upplevelse. De begår därmed ett stort
misstag. Det verkar som om samhällets tendenser till kunskapsförakt spiller över på den kyrkliga verksamheten.
Naiv inställning till konstnärsrollen

Svenska kyrkan vill vara en folklig kyrka med låga trösklar. Allt som har ett motstånd riskerar att få folk att reagera negativt och för detta finns uppenbarligen en rädsla på central nivå. Jag tror att detta är en underskattning
av människors känslomässiga omfång. Jag är rädd för att det byggs upp en undervärderande attityd till publik
och gudstjänstbesökare. Jag har hör ofta att musiken i kyrkan ska vara ”glad, folklig och enkel”. Vi professionella komponister kan erbjuda en annan upplevelsehorisont där vi har möjlighet att beröra på djupet och påverka
liturgin. Det är uppenbarligen vi tonsättare som försöker väcka diskussion kring frågor om den konstnärliga
musiken, inte Svenska kyrkan. Jag tror helt enkelt inte att kyrkan tänker i de banorna. Trots att det finns många
anställda i församlingarna så är inte konstnären med i ekvationen. Svenska kyrkans naiva inställning till komponistens roll i kyrkan måste ändras och diskussionen om samarbeten med professionella tonsättare måste väckas.
Det har blivit kärvare och kärvare att få in frilansande tonsättarprojekt i kyrkan på grund av omprioriteringar
och budgetproblem. Församlingarna lägger hellre sin energi på den egna verksamheten. Jag som tonsättare tenderar därför att acceptera lägre arvoden än brukligt. Ibland lutar det till och med åt ideellt arbete. Vi komponister
borde vara tydligare i våra krav men som det ser ut idag har vi ett dåligt förhandlingsläge.
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Johan-Magnus Sjöberg

Tonsättare, organist Lunds Allhelgonaförsamling
Först och främst måste det finnas en respekt för kyrkorummet. Det är en andlig värld där det ytterst handlar om
att respektera människor och deras upplevelser. Jag anser inte att externa arrangörer eller musik som talar emot
kyrkans budskap har något hos oss att göra. Vill man ifrågasätta och pröva Svenska kyrkans uppdrag och budskap så går det alldeles utmärkt att göra i andra debattforum, inte på plats i kyrkan. Därmed inte sagt att kyrkan
är förbjuden mark för debatt.
Kyrkomusik i nya sammanhang

1-2 april 2017 gav vi till exempel Johannespassionen i Allhelgona kyrka. För att komplettera det traditionella
uttrycket höll vi även, i anslutning till konserten, panelsamtal med bland andra Göran Rosenberg där Johannespassionen diskuterades utifrån olika historiska perspektiv. Detta är ett sätt att placera kyrkomusiken i nya sammanhang och därmed göra den aktuell på bredare front. Jag tror att det behövs mer av denna typ av arrangemang
för att erbjuda nya intryck och därmed nå en bredare publik.
Det är med andra ord viktigt att externa parter, inte minst lokala aktörer, finns representerade i kyrkans rum. Det
är nämligen något som både gör kyrkan relevant ur ett bredare perspektiv samtidigt som den musikaliska nivån
höjs. Allhelgona motettkör skulle exempelvis inte ha nått dagens höga musikaliska nivå utan inspiration från externa samarbetspartners. Omvänt måste Svenska kyrkan hjälpa till att förvalta de resurser som finns i kulturlivet.
Gemensamma och nya upplevelser

Jag ser därför inga hinder i att väva in externa arrangemang i gudstjänsten. Tvärtom tror jag att det enbart är
positivt att kulturlivet välkomnas in i en öppen och tillåtande gudstjänst. Då öppnas förutsättningar för en
gemensam, kollektiv upplevelse. Bach hade till exempel statsmusikanter som hjälpte honom i gudstjänsten. Idag
är det kyrkan som har det fria kulturlivet. Detta måste vi värna om. Kyrkan måste våga ta upp känsliga ämnen i
musiken, annars riskerar den att bli urvattnad. Några bra exempel är Come together, en tangomässa och julkonsert som vi gav i samarbete med Vocal Six i samarbete med Naturskyddsföreningen och ”Fuglalåt” för dator och
orgel med Mobila Datororkestern. Detta är gudstjänst för mig. Lika mycket som högmässan. Musiken fördjupar
det vi talar om i kyrkan och det vi talar om i kyrkan ger en fördjupad mening i musiken.
Olika språk men samma redskap

I de fall där kyrkan är den bästa eller rent utav enda konsertlokalen är det viktigt att kyrkan är givmild och öppnar upp portarna för samarbeten med externa parter. De flesta problem som uppstår handlar om brister i kommunikationen. Kyrkan, utbildningsinstitutioner och det fria kulturlivet talar ofta olika språk vilket inte sällan
leder till missförstånd. I själva verket säger vi samma sak, men vi säger det på olika sätt. Vi måste hitta ett gemensamt språk. Enligt mig har Svenska kyrkan ett självklart kulturansvar och hur väl man förvaltar detta ansvar visar
sig inte minst i kyrkans relation till det fria kulturlivet.
Under min tid som förbundsdirigent mellan 1998 och 2006 träffade jag många kolleger och fick en bra insyn i
deras verksamhet. Den bild jag då fick var att det talande ordet på många håll är allenarådande. Musiken hamnar
med andra ord i skymundan i takt med att den reformerade kristendomen fortsätter att sprida sig, detta i motsats
till vad den Lutherska reformationen predikade, där musikens roll var oerhört stor. På många håll har man dock
insett att musiken kan vara ett bra redskap för att kommunicera med till exempel ungdomar. Jag hoppas att den
tanken får spridning på bredare front.
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Karin Johansson

Professor i konstnärlig forskning i musik vid Musikhögskolan i Malmö, organist Kulla församling
Idag ska all högre utbildning vara forskningsbaserad. Vad detta innebär för de konstnärliga utbildningarna diskuteras ofta, och en del menar att forskning riskerar att störa den konstnärliga kreativiteten. Jag menar att det är
tvärtom: forskning ökar studenternas möjlighet att utveckla sina förmågor och bli bättre konstnärer. Därmed inte
sagt att alla ska doktorera, men alla ska kunna relatera till forskning som ett led i kunskapsbildning och utveckling.
Forskning som en viktig resurs för kyrkan

När det gäller kyrkomusik är en viktig fråga vad yrkets innehåll är i dag och hur det förhåller sig till de kyrkomusikaliska utbildningarna. En annan rör konstnärlig kvalitet inom kyrkomusiken. Hur definierar vi det i dag?
Kyrkomusik är en komplex verksamhet där såväl pedagogiska och musikaliska som liturgiska och teologiska
frågor är relevanta, och där spännande och gränsöverskridande forskningsprojekt skulle kunna göras. Sverige har
ännu inte något forum för forskning kring kyrkomusik även om det i olika discipliner finns studier om exempelvis orgelinstrumentet, historiska kompositörer och körverksamhet Jag menar att forskning och utvecklingsprojekt
på kyrkomusikområdet skulle kunna stödjas av och vara en resurs för Svenska kyrkan, både på nationell nivå och
stiftsnivå.
Att synliggöra utvecklingspotentialer

Alla verksamheter behöver förnya och fördjupa sin kunskap och motivation. Detta kan forskningen bidra med,
genom att på olika sätt undersöka utvecklingspotentialer utifrån frågeställningar som: Vilka förändringar står
kyrkomusiken inför? Vart är vi på väg? Hur ser det musikaliska uttrycket för våra andliga erfarenheter ut idag?
Man kan pröva nya sätt för att utforska frågor som dessa, både genom praktiknära forskning och så kallad konceptkonst, vilket är något som kyrkomusiker alltid har ägnat sig åt. Kartläggande projekt vore också värdefullt.
Jag tycker till exempel det vore spännande att studera vad som händer inom europeisk liturgisk musik idag, närmast i Skandinavien och Tyskland. Att undersöka sådan musikalisk utveckling i realtid kan bara göras på plats.
Forskningsbaserade översikter av detta slag skulle kunna erbjuda Svenska kyrkan en potentiell inspirationskälla.
En intressant fråga är hur forskning kring kyrkomusik kan lyftas fram och synliggöras. Man skulle kunna tänka
sig en forskningssamordnare som fångar upp projekt relaterade till kyrkomusik. Med ett intresse från Svenska
kyrkan skulle det kunna utveckla och stärka hela musikverksamheten samt ge underlag för diskussioner kring
musikens roll i Svenska kyrkan idag.
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Per Frostensson

Präst och kyrkoherde, Kivik församling
Ansvaret för musikverksamheten är delat lika mellan präst och kyrkomusiker; ett samarbete fullt av glädje där
musiken alltid är bärande i det levande ögonblicket. Hos oss finns en teologisk grundmedvetenhet närvarande.
I en djupare mening betyder detta att jag har lämnat mitt eget tolkningsföreträde för att istället lämna över det
till den enskilde människan. Det är en del av mitt ansvar för att förvalta den kristna tron. Detta tvåsidiga mynt
dyker upp i huvudgudstjänsten, lovsång, evangeliet, mässan och nattvarden. Om människor möter Gud i Christer Sjögren eller Bach spelar ingen större roll. Musiken i sig är det gudomliga uttrycket. Tolkningsvägarna till det
gudomliga är med andra ord många.
Tre nivåer mot framgång

Praktiskt arbetar vi med församlingens musikverksamhet i två delar: Först är det den helt interna. Det gäller
främst all gudstjänstmusik och egen körverksamhet. För gudstjänstmusiken och körverksamheten ansvarar våra
kyrkomusiker, och planering av gudstjänsternas innehåll sker alltid i nära samverkan mellan oss präster och kyrkomusikerna.
För en liten enhet finns små möjligheter att bredda musiklivet utöver det som ovan beskrivits. Därför är samarbete och samverkan med externa aktörer viktigt. Det sker på tre nivåer varav den första utgörs av nära samverkan.
Ett bra exempel är vårt samarbete med Österlens kammarkör, en fristående körförening som leds av en kyrkomusiker i Svenska kyrkan. I denna samverkansform ställer vi repetitions- och konsertlokaler till förfogande utan
kostnad. Under konserten är jag dessutom en aktiv del i den mening att jag läser dikter och därmed tillför en
filosofisk nivå. På denna nivå framförs framförallt klassiska kyrkoverk av exempelvis Bach och Vivaldi.
Den andra nivån är samverkan. Här hittar vi projekt som Musik i äppelriket som vi driver i samarbete med
Musik i Syd och Pro musica. Till skillnad från den första nivån har vi här inget inflytande på innehållet i stort. Vi
ställer inte heller lokalerna kostnadsfritt till förfogande.
Tredje nivån är uthyrning. Vi hyr helt enkelt ut Mellby kyrka för en fast summa till konsertarrangörer som i
sin tur skapar sitt eget arrangemang. 20 november 2016 öppnade vi exempelvis portarna för en julkonsert med
Christer Sjögren. För oss har arrangemanget ett rent kommersiellt syfte. Vi måste ha intäkter för att kunna driva
kyrkans verksamhet framåt och det möjliggörs i och med den tredje nivån. Det blir dessutom en automatisk
good will-situation där vi som kyrka framstår som öppen och tillgänglig.
Öppenhet och generositet

Nivåerna är viktiga för mig. Vi skulle aldrig lägga pengar och resurser på rena uthyrningsarrangemang. Dock
måste vi vara medvetna om att arrangemanget tolkas i sitt sammanhang, det vill säga kyrkorummet. Många uppfattar oss som avsändare och med detta kommer ett ansvar. Att förvalta sakramenten betyder för mig att vara generös; att bidra med allt som har med kyrkans väsen att göra. För oss är det helt uppenbart att det aktiva sökandet efter samverkansformer har resulterat i ett sprudlande musikliv inom församlingen. Genom samverkan uppstår
synergieffekter. Man komplettera varandra och församlingen tar därmed inga större risker i sammanhanget, vare
sig ekonomiska eller arbetsmiljömässiga.
I förflyttning mellan nivåerna närmar man mig sig människan som ett rent subjekt; en kraft att räkna med. Om
människan i sin tur tror på detta blir den automatiskt en aktiv åskådare och det har vi allt att vinna på. Då får
man som präst backa. Man känner en ödmjukhet.
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Alexander Einarsson

Kördirigent och organist, samordnande kyrkomusiker S:t Petri församling Malmö
När jag påbörjade min tjänst inom S:t Petri församling 2010 var jag var ensam kyrkomusiker. Idag är vi tre stycken. Redan från början hade musikverksamheten en god ekonomisk situation och vi kunde på kort tid utveckla
musikens position, bland annat genom två nya körer. Idag har jag fyra gånger större budget att arbeta med; en
framgång som har mycket att göra med kyrkorådets intresse för musik. Det går inte att komma ifrån att musiken
är ett av kärnämnena i S:t Petri men så har det inte alltid varit. När jag började fanns det exempelvis inget strategiskt arbete med musikverksamheten. Möjligheterna öppnade upp sig först när jag och min kollega, organisten
Carl-Adam Landström, började uppvakta kyrkorådet.
Strategiskt arbete

Det vinnande konceptet handlar om att etablera samarbeten, till exempel med Malmö stad och Malmö opera
samtidigt som man uppvaktar församlingens kyrkoråd. Det gäller att få alla parter att inse vinsterna som dessa
samverkansformer för med sig. Antingen har man den talangen eller inte. Alla grenar inom S:t Petris musikverksamhet, inklusive gudstjänstlivet, har vuxit tack vare de externa samarbeten och den interna samförståelse som
mitt och Carl-Adams utåtriktade arbete resulterat i.
Vi kyrkomusiker i S:t Petri har fått våra tjänster för att vi har kompetens att driva äskande och strategiskt arbete
samtidigt som vi har ett gediget konstnärligt kunnande. Det går inte att komma ifrån att du måste vara en duktig
och kompetent musiker för att lyckas med det strategiska arbetet. Musikalisk kompetens ger nämligen trovärdighet i argumentationen.
Negativ centraliseringsprocess

När vi fick veta att kyrkorådet och kansliet planerade att minska vår budget med 40% under verksamhetsåret
2017 inledde vi direkt en dialog med kanslichefen samtidigt som vi uppvaktade politiker. Detta proaktiva arbete
har resulterat i att vi får behålla stora delar av vår gamla budget. Problemet är bara att budgetarna är ettåriga
vilket omöjliggör långsiktighet. Jag hoppas att detta kommer att ändras. Många av besluten inom Svenska kyrkan
leder in på fel väg. Exempelvis centraliseringsprocessen som gör att man kommer allt längre ifrån kärnverksamheten. Det får inte vara för stor skiljelinje mellan kyrkomusikern och de som bestämmer. Kyrkomusikern måste
ges möjlighet att ta för sig och tala för sin sak men det är svårt när makten rör sig längre och längre bort från den
enskilda församlingen.
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Martin Martinsson
VD, Musik i Syd

Svenska kyrkan har genom historien visat upp en välvilja och öppenhet gentemot det fria kulturlivet, men det är
en bild i förändring. Jag saknar idag tydliga strategier för externa samarbeten. Istället ligger fokus nästan alltid på
den egna församlingens behov. Samverkansformer är enligt mig centrala i utvecklingen av kyrkoförsamlingens
kulturutbud och just därför måste kyrkomusikern våga släppa in uttryck utifrån så att nya krav ställs på den interna verksamheten. Detta är ett viktigt led i den musikaliska utvecklingen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt
att det inte finns fler sådana scenarion. Bilden domineras i och för sig av välvilja, men ofta saknas det människor
med en vision som sträcker sig utanför sig själva. Genom externa samverkansformer får kyrkan möjlighet att visa
på andra värden än rent teologiska för att visa på sin viktiga position i samhället.
Svenska kyrkan som kulturbärare

Kivik församling, för att ta ett exempel, har en öppen och utåtriktad präst och kyrkoherde vid namn Per Frostensson. Han ser gärna att församlingens kyrkor utforskar utvecklingspotentialen i sina musikverksamheter. Där
finns till och med en arbetsgrupp vars uppgift är att utveckla Kiviks kapell utifrån ett kulturperspektiv. Detta
är ett bra strategi för att visa på kyrkans mångsidiga roll som kulturbärare. Kiviks församling har en etablerad
publik som lockar till sig externa samarbetspartners.
Man får inte glömma att Svenska kyrkan är Sveriges största konsertarrangör. Detta är något som kyrkan borde
förvalta bättre och utveckla. Musik i Syd har inte fattat något beslut om att utveckla kyrkan som konsertlokal,
men vi gör det redan indirekt. Vårt projekt “Musikriket” är ett exempel på det. Vi såg hur kulturutbudet i Kronoberg län var extremt centrerat till Växjö. Det fanns alltså en bristfällig spridning av levande kulturupplevelser
vilket gjorde att vi agerade. Vi pratade med kommunalråd för att skapa ett samarbete som leder till produktioner.
I denna diskussion med kommunen var kyrkan ett självklart alternativ som konsertlokal. Det finns med andra
ord potential i projekt som “Musikriket” för kyrkorna att bygga en ny publik och stimulera musikverksamheten.
Detta är framförallt effektivt i kommuner som är små och isolerade.
Ett körliv i behov av visioner och stöd

Svenska kyrkans körverksamhet är lika omfattande som viktig. Ett problem i dagens körliv, och så även i kyrkan,
är att dirigenter är isolerade i sitt sätt att arbeta. Det handlar mest om dem själva och sina körer. Musik i Syd
driver projekt med förskolekörer, ungdomskörer och utvecklingskörer men vi har inte engagerat oss i barnverksamheter på orter som är kopplade till kyrkan. Samma sak med vuxenproduktion. För att lyckas med detta måste
det finnas en vilja från båda parter. Musiken har på sina ställen blivit en ickefråga inom Svenska kyrkan. Man
ser inte att kyrkomusiken bör nå flera målgrupper och uppnå idéutbuden. Det borde vara en viktig central fråga.
Diskussionen kring musikverksamheten i allmänhet och körverksamheten i synnerhet finns istället på lokal nivå
och är utlämnad åt den individuella kyrkomusikern. Jag tror på stimulans i form av mötesplatser där samarbeten
och utbyten kan äga rum. I en optimal situation kan församlingarna jämföra sin musikverksamheter med varandra och därmed motivera varandra. För att göra verklighet av detta måste Svenska kyrkan ha en vision och ge
stöd och direktiv från central nivå.
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Ann-Charlotte Carlén

Rektor på Musikhögskolan i Malmö, lektor i sång- och körledning, sångpedagog samt frilanssångare
Formerna för musikutövande behöver utvecklas och kvalitetsförstärkas. De musikaliska och pedagogiska formerna skulle behöva utvecklas så att de inte stelnar i formerna. Framförallt tror jag att det handlar om en förväntan
på att förvalta de traditionella uttrycken; att man ska göra på ett visst sätt. För att bryta mönstret behöver våra
kyrkomusiker få stöd, omvårdnad och bra verktyg. De måste få tillgång till forum där de kan träffa kollegor och
utbyta erfarenheter. Svenska kyrkans stift borde satsa mer på att samla kyrkomusikerna med jämna mellanrum.
I detta sammanhang kan man även bjuda in externa parter för att ytterligare bredda perspektiven. Stora församlingar har tuffare konkurrens, men också större möjligheter. Konkurrensen som finns mellan vissa församlingar
kan leda till protektionism där man riskerar att sluta sig lokalt. Kontinuerliga träffar mellan kyrkomusiker från
olika församlingar kan förebygga detta.
Vikten av mötesplatser
På landsbygden finns en genusproblematik. Det är väldigt kvinnodominerat på vissa håll och de många kantorer
upplever att de har lägre status än kyrkomusiker. Här har kyrkomusikernas chefer, kyrkorådet men också musikkonsulenten i regionen ett gemensamt ansvar för att skapa mötesplatser, fortbildningsmöjligheter och hjälpa till
för att skapa bra förutsättningar för kyrkomusikerna och kantorerna. Konsulenten skulle kunna samla församlingarnas kantorer och kyrkomusiker och fråga hur de vill att deras roll och arbete ska se ut och utvecklas inom
musikverksamheten. Det optimala hade varit om vi kunde utbilda fler manliga kantorer. Svenska kyrkan skulle
här kunna hjälpa utbildningsinstitutioner i rekryteringsarbetet genom att stimulera den egna musikverksamheten.
Ett körliv i förändring
Genomsnittsåldern i kyrkokörer är hög och körerna består ofta av kvinnor. På grund av körens demografi blir
det ibland en viss stämning; en hierarkisk ordning som gör det svårt för körledaren att utveckla kören socialt och
musikaliskt. Det finns i dessa fall en inbyggd social struktur som ibland hämmar nytänkande. Detta, i kombination med gamla strukturer, gör det svårt att se utanför ett traditionellt mönster. Det perspektivet behöver
uppmärksammas och förvaltas. Jag får ofta höra när jag kommer som gästande körledare och sångpedagog, att
kyrkokören som jag ska arbeta med önskar få lite energi och ny inspiration utöver det musikaliska och sångtekniska arbetet. Det är den vanligaste anledningen till att jag blir tillfrågad inför mina uppdrag som sångpedagog
och körledare. Detta är en indikation på nyfikenhet och vilja att söka ny kunskap. Den kraften är bra att bygga
på.
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Staffan Storm

Universitetslektor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö samt prodekan vid
Konstnärliga fakulteten i Malmö
Efter att kyrkan skildes från staten för 16 år sedan försvårades dialogen kring utbildning av kyrkomusiker. Kyrkan var inte längre en statlig myndighet utan blev en egen organisation. Vilken typ av kyrkomusiker vill man ha
i framtiden? Vilka titelbegrepp och behörighetskrav vid anställning ska man använda? Vad behöver en kyrkomusiker kunna i framtiden? Hur ser framtidens kyrkomusikerroll ut och hur kan den återspeglas i den högre utbildningen? Det här är frågor som man än idag kan ha frågetecken kring. För universitet och högskolor har det inte
alltid varit lätt att hitta en motpart inom kyrkan att diskutera med – ska diskussionerna föras på central, regional
eller lokal nivå?
Efter separationen mellan kyrka och stat såg man ett lägre söktryck på utbildningarna. Många potentiella kyrkomusikerstudenter såg med viss oro på kyrkans framtid och ifrågasatte därför sin egen framtid som verksam
kyrkomusiker. Vad är det för utbildning jag får och vad ger den för kompetens?
Bolognasystemets nya förutsättningar

För att bli intresserad av att spela orgel, som är och fortsatt kommer att vara ett centralt arbetsredskap för kyrkomusiker, så måste kyrkan själv släppa in ungdomar så de kan möta instrumentet, få lektioner och övningstid.
Idag tycks man åter blivit medveten om detta i större utsträckning och man har blivit bättre på att ordna orgelvisningar för barn och ungdomar och att ge arbetstid till kyrkomusiker för viss undervisning.
När Bolognasystemet infördes 2006-2007 försvann den gamla organistexamen. Musikhögskolorna hade inte
längre ett uppdrag att utbilda kyrkomusiker, men de som tidigare utbildade inom området har valt att fortsätta
göra det inom ramen för generella examina (kandidat och master). Utbildningsinriktningen är fortfarande dyr,
men högskolorna har valt att fortsätta utbilda kyrkomusiker eftersom det finns en stor efterfrågan från arbetsmarknaden.
Instabilt söktryck

Kyrkomusikerutbildningarna i Sverige hade dessförinnan varit relativt enhetliga, t ex med gemensamma antagningsprov, men från och med Bolognareformen utvecklade alla lärosäten sin egen utbildningsstrategi. Samtalen
mellan utbildningsinstitutionerna har tidigare varit täta och nu pågår diskussioner framför allt mellan musikhögskolorna i Stockholm, Malmö och Piteå.
Om kyrkan kan enas om titulatur och behörighet vid anställning skulle det underlätta för studenterna att veta
vilket yrkesliv man siktar mot. Masterutbildningen skulle exempelvis kunna syfta på en högre anställning inom
kyrkan. Det skulle i sin tur kunna fungera som en motivationsfaktor för en student och driva utvecklingen av
den kyrkomusikaliska kvaliteten.
Söktrycket till utbildningarna, kandidat och master, är fortfarande instabilt, men förhoppningen är att Musikhögskolan i Malmös egen kantorsutbildning, som sker i samarbete med Lunds stift, kan komma och ändra på
det. Likaså kan söktrycket förbättras av flera andra faktorer, som att fler ungdomar får möta orgeln i ett tidigt
skede och blir intresserade av den, att kantorsutbildningarna på folkhögskolor runt om i landet håller en hög
kvalitet och många vill utbilda sig vidare samt att man ser en framtid i kyrkan med ett fortsatt behov av kyrkomusiker.
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Gary Verkade

Professor i musikalisk gestaltning, Luleå tekniska universitet
Inför 2017 hade vi mellan 8 och 13 aktiva studenter på vårt kyrkomusikerprogram. I 2016 års antagningsomgång antog vi fem nya studenter. Antagningstalen har successivt gått neråt sedan 2000. Till detta finns förmodligen flera förklaringar; brister i grundskolans musikundervisning, ändrade levnadssätt och kyrkomusikeryrkets
dåliga rykte för att nämna några.
Allt lägre nivåer

Det finns med andra ord inget tydligt förhållningssätt till den dåliga statistiken, men en sak är säker och det är
att både vi och Svenska kyrkan måste satsa mer på uppsökande verksamhet. I grund och botten är det Svenska
kyrkans problem, inte vårt. Om de vill ha utbildade kyrkomusiker måste de påbörja arbetet med att göra yrket
attraktivt igen.
Behovet av kyrkomusiker är så pass stort att Svenska kyrkan ringer direkt till mina elever och erbjuder jobb, även
studenter på kandidatnivå. Det blir då svårt att förklara varför studenten ska gå färdigt utbildningen när den kan
få anställning utan att behöva visa examensbevis. Nivån sjunker på grund av detta. Inte bara den tekniska nivån,
utan även den andliga och intellektuella. Det resulterar i en oförmåga att hantera kulturarvet. Ett levande arv leder till nyskapande. Om man missköter detta, till exempel om begravningsbyrån sköter musiken genom en CD,
då leder det till en urvattning av musiken. Den levande dialogen mellan tonsättaren, musikern och lyssnaren
försvinner. Om Svenska kyrkan inte visar på ett behov att värdesätta musiken som en levande del av kommunikationen (i kyrkans språk: vara en levande del av budskapets förkunnande), varför ska vi då utbilda kyrkomusiker
på en nivå som inte eftertraktas? Det är en oroväckande tystnad från kyrkans sida angående hur de ställer sig till
yrkets status.
Bortprioriteringar

I vår senaste revidering av utbildningsplanen tog vi bort vissa liturgiska och teologiska ämnen. Detta har vi sagt
att kyrkan får sköta. Endast det som en kyrkomusiker absolut måste kunna göra utbildar vi i, exempelvis liturgiskt orgelspel, brukspiano och ackompanjemang. Vi kräver alltså inte längre att man ska kunna spela en Beethovensonat på piano eller sjunga Schubert. Det räcker med vanliga liturgiska sånger.
Kvaliteten på vår utbildning är samtidigt långt över det som kyrkan vanligtvis nöjer sig med. Inom Svenska
kyrkan är man idag beredd på att bortprioritera mycket för att få ekonomin att fungera, i princip allt förutom
prästens tjänst, något som kyrkomusiker har yttrat till mig privat. Kyrkomusiken betraktas mer och mer som underhållning. Det är svårt för oss som utbildningsinstitution att måna om det musikaliska kulturarvet som kyrkan
och samhället har när det inte finns något skäl till det. Jag vill understryka att, enligt min erfarenhet, så väljer
Svenska kyrkan aktivt att inte stödja kyrkomusiken tillräckligt mycket för att främja yrket.
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Staffan Plantin

Musikkonsulent Lunds stift
På uppdrag av stiftsstyrelsen arbetar jag aktivt med att utveckla rekryteringen inom den kyrkliga musikverksamheten. På grund av ett ökat antal pensionsavgångar har rekryteringsuppdraget fått extra fokus de senaste åren.
Detta i kombination med att vi idag utbildar för få kyrkomusiker innebär en stor utmaning för både oss och utbildningsinstitutionerna. Vad vi ser är början på en understimulerad arbetsmarknad där församlingarna anställer
kyrkomusiker utan kvalitetssäkring i form av till exempel behörighetsprövning. Detta är en svår situation eftersom det inte är säkert att den nyanställde kyrkomusikern är redo att möta de krav arbetsplatsen ställer på den.
Prestigeproblematik och orgelfokus

Det är problematisk när både pedagogisk kunskap och konstnärlig kvalitet riskera att urvattnas redan på utbildningsnivå. Förmågan att förmedla det man brinner för kräver en gedigen kunskap. Jag är våldsamt trött på
ord som nyskapande och utveckling. Vi har alltid varit i den här situationen; vi måste alltid göra musik som är
relevant idag och det uppstår när vi musicerar. Man måste få in dåtid, nutid och framtid och för detta krävs god
pedagogik. Mycket av mitt arbete handlar om att hjälpa kyrkomusiker att inte vara rädda. Jag märker av en prestigeproblematik som gör att man inte vågar ta steg framåt. Kyrkomusikern måste känna att den har ett orubbligt
förtroende så att den vågar ta plats för att inspirera och indirekt göra kyrkomusikeryrket attraktivt.
Som kyrkomusiker måste man kunna leda församlingssången och det gör man lättast genom orgeln. Därför är
det viktigt att få fram goda organister. Vi har ett kulturhistoriskt arv i alla våra kyrkorglar. Det är därför vi gör en
orgelinventering med statliga pengar förankrat i kulturmiljölagen. Då är det minst sagt konstigt om man inte har
personal som förstår hur man brukar dessa instrument. Det finns en betydande risk att att orgeln får en tillbakadragen roll i musikverksamheten om inte vi får en återväxt av kompetenta musiker. Då är Spotifys inträde i
kyrkan ett faktum. Jag ser därför gärna att man har ett särskilt fokus på orgel i utbildningssammanhang.
Uppsökande verksamhet

Jag har den senaste tiden märkt av en tendens att samförståndet mellan kyrkan och utbildningsinstitutioner växer. Vi blir mer och mer eniga om vikten av att göra rekrytering till en gemensam fråga. En stor del av mitt arbete
kretsar kring uppsökande verksamhet. Ett exempel på detta är orgelkurser för ungdomar som jag om somrarna
ger i samarbete med Musikhögskolan i Malmö i deras lokaler. Lunds stift har överhuvudtaget varit duktiga på
att få barn att intressera sig för orgeln. Vi har en struktur där jag som musikkonsulent leder 16 yrkesverksamma
kyrkomusiker som i sin tur förvaltar utbildningsuppdraget genom att arbeta med rekrytering. Här har man alltså
möjlighet att arbeta med de ungdomar och barn som redan finns i Svenska kyrkan och på det sättet bidra till den
uppsökande verksamheten.
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Johannes Landgren

Professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för scen och musik samt frilansande musiker
När jag började kyrkomusikerprogrammet på Göteborgs universitet 1980 var utbildningens ekonomi god och
programmet sträckte sig över fyra år. Det var späckat med musikämnen och höll en hög musikalisk kvalitet.
Kyrkomusikerutbildningen idag är kortare och varje termin innehåller färre antal lektioner än innan Bolognasystemet infördes. Som hantverksutbildning är den sårbarare idag eftersom den kräver att studenten har stor förkunskap, något som i sin tur kräver ett större söktryck för att kunna göra kvalitetsbaserat urval. Dagens utbildningsplan ger dessutom mindre utrymme för liturgisk orgel. Om jag skulle använda samtliga lektioner på orgel skulle
ändå inte allt liturgiskt material hinnas med. Har du inte hantverket med dig sedan tidigare är risken stor att
man får panik i arbetslivet då leveranskraven är höga inom församlingens alla förrättningar.
Beröringsskräck och forskningsperspektiv

Förr var utmaningar som dessa en gemensam fråga för alla musikhögskolor. Idag är problemen utlämnade åt var
och en av utbildningsinstitutionerna. Göteborg har slimmat de områden som är mindre relevanta. Det är avvägningar som har med en sämre ekonomi att göra. Av den totala budgeten på ett stort universitet går mindre än
50% till vårt huvuduppdrag, det vill säga forskning och utbildning. Resten går till ledning, administration och
lokaler. För att återigen sätta fokus på kyrkomusikerutbildningens kvalitetsmässiga innehåll måste denna uppdelning omfördelas. Universitetsvärlden tycks ha drabbats av en beröringsskräck mot allt som har konstitutionella
värden; det som har med kyrkan att göra, vilket innebär att det blir allt svårare att motivera utbildningens kostnader.
Kyrkomusikerutbildningarna har potential att generera framåtblickande, nydanande forskning som kan hjälpa
till att utveckla kyrkomusiken. Genom forskningen kan vi hitta nya kunskaper, exempelvis nya sätt att framföra
tunga verk och därmed aktualisera kulturarvet och visa på dess framåtblickande egenskaper. Forskningsperspektivet finns redan inom Svenska kyrkan, det måste bara sträcka sig över till musikområdet också.
Exponeringsbehov

Vi är överlag alltför omedvetna om vikten av kyrkomusikerns framtida roll i utvecklingen av musiken i kyrkan.
Vi måste vara mer offensiva i marknadsföringen och exponeringen av våra kyrkomusiker. Idag är massmedia och
samhället i stort bara intresserade av kyrkan när någon skandal ägt rum och man osynliggör därmed det viktiga
arbete som kyrkan utför. Ett sätt att förändra detta är att frikoppla kyrkomusiken från det negativa innehåll som
ofta lyfts fram i massmedia och forum. Detta kan vara en strategi. Eller så kan man hitta en mer positiv infallsvinkel till det som händer i kyrkan. I media är det kvantitativa perspektivet härskande. Poängen med kyrkomusikerns tjänande funktion är att den inte är kvantitativ utan kvalitativ. Det är det perspektivet som måste lyftas
fram.
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Anna-Maria Koziomtzis

Prefekt Kungliga Musikhögskolan
När jag påbörjade min tjänst på Kungliga musikhögskolan för drygt ett år sedan möttes jag av en svår ekonomisk
situation. Mitt uppdrag blev därför att under en tvåårsperiod få budgeten i balans och dessutom främja en pedagogisk utveckling samt förbättra arbetsmiljön. En av mina första analyser visade att kyrkomusikerutbildningen
kostade väldigt mycket pengar i förhållande till övrig utbildning. Det efterföljande beslutet att stoppa antagning
på kandidatnivå gav omedelbart resultat i budgeten.
Samarbete över gränserna

Vi har ännu inte fått ihop någon ny utbildningsplan. Vi ska ha ett färdigt förslag som vi kan fatta beslut om i
juni 2017. Jag vill inför detta arbete boka möten med kyrkomusikerinstitut och alla andra utbildningsinstitutioner för att diskutera hur vi ska tänka framåt för att hålla liv i kyrkomusiken och om vi kan samarbeta på något
sätt. Arbetet hade underlättats om alla utbildningsledare kom samman och hade en gemensam taktik i sitt förhållande till kyrkan. Det är dessutom rimligt att kyrkan är med och bidrar i vissa delar, till exempel orgelkunskap
som handlar om att vårda och göra justeringar av instrumentet.
Det är en tuff uppgift att ge studenterna vad de behöver under en treårig utbildning. Kanske bör man se om
fördelningen mellan kandidat och master? Kanske ska vi erbjuda en femårig utbildning istället? Kan vi lyfta ut
vissa delar av utbildningen och göra om de till uppdragsutbildningar, till exempel fristående kurser, då skulle kyrkan kunna förvalta och betala för detta. Det skulle ge oss utrymme att fokusera på det konstnärliga aspekten av
utbildningen. Kyrkan vill ha funktionella kyrkomusiker, men det får inte gå ut över den musikaliska kvaliteten.
Lågt söktryck kan tyvärr innebära svagare kompetens hos de sökande.
Brus i kommunikationen

Vår nuvarande utbildningsplan innehåller för många moment. En av mina kolleger sa att våra studenter jobbar
dygnet runt. Det är inte hållbart i längden. Den sprängfyllda utbildningsplanen har med kyrkans önskemål att
göra. Svenska kyrkans utbildningsinstitut har inte riktigt sett problemet lika tydligt som vi. De tror att vi stoppar nya antagningar för att spara pengar. Det låter som om de förstår, men de är inte alltid insatta i detaljerna.
Svenska kyrkan vill att vi ska behålla den tunga utbildningsplanen för att kyrkan behöver det, trots att vi ser att
det inte är rimligt. Vi måste landa i en kompromiss och visst finns ett intresse från Svenska kyrkan, men detta
intresse visar sig framförallt i form utav en oro för att vi ska lägga ner utbildningen. Men vi måste kunna diskutera ekonomiska bidrag eller praktikplatser. Om stiften är självstyrande kan det vara svårt att fatta beslut på central
nivå. Det är i alla fall den uppfattningen jag har fått. Vi har inte fått några signaler att kyrkan är villig att ta ett
ekonomiskt ansvar i utbildningsfrågan. Kanske behöver vi lägga ner utbildningen helt och hållet för att locka
fram reaktioner från Svenska kyrkan?
Negativ bild av kyrkomusikern

Mina professorer anser att kyrkomusikeryrkets attraktivitet har sjunkit och att kyrkan ytterst är ansvarig för
denna negativa utveckling. Man tycker helt enkelt att kyrkan har varit dålig på att säkerställa en positiv bild av
kyrkomusikern utåt. Jag har själv tagit upp detta i våra möten med representanter från kyrkan, men frågan är
vem inom Svenska kyrkan som behöver höra det? Vi ska naturligtvis göra vad vi kan i egenskap av utbildningsinstitution men lockelsen till kyrkomusikeryrket måste börja tidigare och där har kyrkan huvudrollen. Allt som har
med uppsökande verksamhet att göra är kopplat till höga kostnader. Vi kan som utbildningsinstitution inte stå
ensamma i det proaktiva arbetet, utan kyrkan borde ta sitt ansvar.
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Lena Ekman Frisk

Körledare, universitetslektor i körsång/körledning, föreståndare Körcentrum Syd
Kyrkomusiken har alltid varit en stor del av mitt liv. Min pappa, Sven-Inge Frisk, jobbade bland annat som
kyrkomusiker och startade en konsertserie på lördagar klockan 15.00 med fri entré i S:t Andreas kyrka. Än idag
är denna konsertserie i bruk. Samma tid, samma dag, samma plats. Kyrkan har för mig alltid varit ett föredöme som konsertlokal. Jag vill till och med påstå att Svenska kyrkan behövs som konsertlokal. Lika mycket som
kyrkan är beroende av musiken är kulturlivet beroende av det kyrkliga rummet. En del av kyrkans budskap finns
i denna relation. Publiken ska kunna använda kyrkomusiken och kyrkorummet som plattform där de har möjlighet att uppleva rekreation, inspiration och en andlighet som man inte alltid behöver sätta ord på. Kyrkomusiken
vilar dessutom på en lång tradition av hög kvalitet; en rik musikskatt som ska förvaltas. Svenska kyrkan måste
därför ha det som sitt uppdrag att upprätthålla, bevara och utveckla kyrkomusiken.
Musiken som uppdrag

Två församlingar i Skåne har fått in musiken i sin uppdragsbeskrivning och det är Allhelgona församling i Lund
och Maria församling i Helsingborg. Annars är det standard att musiken inte finns med i församlingsbeskrivningen, det vill säga den är inte ett eget uppdrag inom Svenska kyrkan. Detta innebär en konflikt mellan punkter
i församlingsbeskrivningen och musiken i kyrkan. Att det dessutom saknas ett statligt uppdrag att utbilda kyrkomusiker, gör att kyrkan på central nivå måste ta med musiken som en del av sitt uppdrag.
Även det liturgiska uppdraget hamnar i konflikt med det musikaliska där många inom kyrkan betraktar musiken som ett redskap för missionen och frälsningen, medan det finns andra åskådningar som betraktar musiken
som ett självändamål. Konflikten består alltså i att den ena gruppen endast vill släppa in musik för det ena syftet.
Andlighet är för mig nyckeln till båda portarna, där varje människas egen upplevelse räknas. Svenska kyrkan måste alltså vidga sin syn på vad andlighet betyder i musikupplevelsen. Ordlös kommunikation måste få finnas.
Svåra ekonomiska ekvationer

Idag är jag bland annat aktiv som dirigent och körledare. Som kyrkomusiker hade jag haft helt andra förutsättningar med flera körer, större budget och en självskriven konsertlokal. En kyrkomusiker har ofta stor makt i
detta sammanhang, med möjlighet att stimulera inte bara den interna verksamheten utan även kulturlivet i stort.
Bland annat genom att sysselsätta professionella musiker. Som körledare för en egen förening som till exempel
Kristianstads motettkör har jag inget av detta. Vi får slita för varenda krona när vi ger en konsert. Vi är alltid
välkomna när vi vill komma och sjunga gratis i kyrkan. Problemet är bara att mina körer behöver generera en
inkomst för att få verksamheten att gå runt. Utgifter som noter, resekostnader och arvode till mig som körledare,
resulterar i att kören försöker sälja konserter till Svenska kyrkan. Framgången beror mycket på personliga kontakter. Kyrkan har krav på sig att i första hand sysselsätta sina egna körer. Samtidigt måste Svenska kyrkan vara
öppen för alla människor. Detta kommer i konflikt med professionell musikverksamhet eftersom externa samarbetspartners oftast behöver sälja biljetter för att finansiera sin verksamhet. Ofta sker finansiering genom kyrkans
egen kassa, alternativt genom kollekt som i genomsnitt ger 20 kronor per person.
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Daniel Hansson

Director musices, Malmö högskola
Svenska kyrkan var en gång i tiden en enklare samarbetspartner än andra konsertarrangörer. Idag är rollerna
ombytta. Vi måste återigen försöka hitta de enkla vägarna in i kyrkan och samtidigt få kyrkan att känna sig
samhällsrelevant. Att etablera fler samarbeten med det fria kulturlivet borde vara ett självklart sätt för kyrkan att
vidga sin plats i samhället vid sidan av det andliga uppdraget. Genom att bjuda in oss i sina lokaler möjliggör
man kulturella möten utanför sina traditionella ramar.
Protektionism och dubbelmoral

En del av problemet är att man inom kyrkan tillåter vissa kyrkomusiker att vara protektionistiska. De ser enbart
till sina egna behov. Kyrkan måste snarare bestämma sig för att bjuda in kulturlivet att vara aktiva i kyrkorummet. Idag, i Malmö, kostar det 40 000:- att hyra kyrkan som konsertlokal om man planerar att ta inträde. Om
kyrkan vill göra sig till en dyr samarbetspartner finns det en reell risk att det fria kulturlivet tar sin verksamhet
någon annanstans. För aktörer inom det fria kulturlivet är det alltså oftast mycket dyrt att använda kyrkan som
konsertarena om man vill täcka sina kostnader. Kyrkan måste naturligtvis också hålla sin budget, men man kan
inte både vara en samhällsbyggare och samtidigt profitera på det. Man signalerar en inkluderande attityd men det
syns inte alltid i bemötandet.
Kyrkans relation till samhället och kulturlivet

Svenska kyrkans inställning till gratiskultur är problematisk. Det är bekymmersamt att ha fri entré till konsertevenemang som gränsar till kommersiella evenemang. Bedriver man konsertverksamhet med kommersiella
tendenser och inte tar betalt för upplevelsen punkterar man det fria kulturlivets möjlighet att verka i kyrkan.
Det fria kulturlivet måste nämligen kunna ta betalt för att överleva. Omfattande kommersiella konsertserier med
gratis entré riskerar att konkurrera ut det fria kulturlivet. Det är deras kyrka och de får naturligtvis göra som de
vill, men frågan är vilken relation kyrkan vill ha till samhället? Jag menar att fri entré utesluter det fria kulturlivet
i längden med resultatet att både kyrkans roll och kulturutbudet begränsas.
Svenska kyrkan borde etablera en stabil värdegrund för samverkansformer. I dagsläget verkar det helt enkelt som
om Svenska kyrkan saknar ett konstruktivt samtal om deras roll i kulturen. Är man en kommersiell aktör bör
hyresnivån stå i relation till detta. Är man en fri kulturaktör måste andra perspektiv användas. Svenska kyrkan
måste presentera en flexibel entrélösning som gynnar samverkansformer och i förlängningen även dem själva och
deras plats i ett större kulturellt sammanhang.
Kyrkan har allt att vinna på att vi, fria kulturaktörer, är en självklar del i deras musikverksamhet. Vi bidrar med
att skapa en plats där människor med vitt skilda syften kan känna sig välkomna. Kyrkan blir en naturlig plats för
fler människor om mångfalden av andliga och kulturella värden är stor. I en sådan miljön får kyrkan en chans att
visa att den har en given plats i samhället.
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Berth Lideberg

Utbildningsledare Musiker-/kyrkomusikerutbildningens kansli, Musikhögskolan i Malmö
Kyrkomusikerutbildningen på Musikhögskolan i Malmö hade inför läsåret 2017 15 studenter på kandidat- och
mastersnivå, kantorsutbildningen inräknad. Trots att anatgningstalen till samtliga landets kyrkomusikerutbildningar har minskat de senaste åren anser vi att Musikhögskolan i Malmö har en god kyrkomusikalisk studiemiljö.
Uppdragsförvirring

Som utbildningsinstitution har vi egentligen inget statligt uppdrag att utbilda kyrkomusiker. Det finns alltså
ett glapp i utbildningsuppdraget som är bekymrande. Ingen part äger uppdraget, varken staten, vi eller kyrkan,
vilket naturligtvis inte är en bra situation. I synnerhet då vi ser att det finns ett stort behov av utbildade kyrkomusiker runt om i landet där Svenska kyrkan ofta kämpar med anställning av kompetenta kyrkomusiker. Denna rekryteringssituation försvåras ytterligare av att de mest attraktiva tjänsterna ofta är centraliserade till stora
församlingar.
Kyrkan kan göra mycket bättre när det kommer till uppsökande verksamhet. Vi kan samarbeta på ett tydligare
sätt. Att kyrkomusikern ges tid i sin tjänst för undervisning, exempelvis kurser i orgelspel, är en viktig del. Jag
tror dessutom på att erbjuda evenemang där potentiella studenter får prova på kyrkomusikerlivet, ge dem en inblick i vad arbetet innebär. Det här är viktiga delar i rekryteringsprocessen av framtida kyrkomusiker. Här måste
kyrkan vara tydlig i sitt engagemang för kyrkomusikerutbildningarna i landet.
Kyrkomusikern som multimusiker

Min roll som utbildningsledare innebär att jag måste ha nära kontakt med Svenska kyrkan för att kunna ställa
frågan hur de tänker kring kyrkomusikerns roll i församlingen. Musikhögskolan i Malmö har en bra dialog med
Lunds stift och ansvariga för kyrkans musikutbildningar. Denna dialog kan naturligtvis förstärkas ytterligare.
Dagens kyrkomusiker är multimusiker. Det är väldigt många saker du bör kunna beroende på vilken församling
du hamnar i. I större församlingar har du oftast en specifik uppgift, men i de flesta församlingar har du flera
arbetsuppgifter. Det är en av anledningarna till att vi ställer höga krav på en kyrkomusikerstudent. För att klara
sig i yrkeslivet måste den kunna allt ifrån kördirigering, spela piano och inte minst orgelspel. Det ställs höga krav
på både musikalisk kompetens och genrebredd. Vi har aktiva kyrkomusiker som en viktig del i våra utbildningar. Kopplingen till yrkeslivet är oerhört viktig eftersom studenterna måste vara medvetna om vad som väntar på
arbetsmarknaden för att kunna möta de krav som ställs på dem.
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Gudrun Erlanson

Kyrkoherde, Helsingborgs pastorat
I Maria församling har vi alltid haft en stark orgeltradition och är därför måna om att ha välutbildade kyrkomusiker. Vi har därför satsat på organisttjänster, sammanlagt 4,5 tjänster samt en musikadministratör på halvtid och
en heltidsanställd gospelkörledare. För oss är det viktigt att fokusera på det som våra anställda brinner för. En
kyrkomusiker med passion för gospel ska få ägna sin tid åt det. En begåvad fotspelare ska få utrymme fokusera
på just den tekniken i gudstjänstarbetet och körledaren ska i sin tur kunna arbeta med sina körer utan distraherande moment. Det är bland annat därför som vi fått möjlighet att utöka med dels en organist på halvtid, dels
en administratör som hanterar konsertverksamhet. Detta är viktigt för den musikaliska utvecklingen. Vi försöker
alltid göra vårt bästa inom musikverksamheten. Ledord som kvalitet och profilering är en avgörande faktor i vårt
förhållande med församlingsmedlemmar och vår publik. Vi hoppas och tror att våra konserter, i synnerhet de
som kostar mycket att producera, utgör en anledning till att vara medlem i kyrkan. Vi ser också våra kyrkokonserter som en form av kyrkans missionsuppdrag där tröskeln är låg.
Nya förväntningar och förutsättningar

En av de saker som har förändrats är publikens förväntan på musiken. Vi har alltid strävat efter att våra musiker
ska spela allt som önskas, men vi kan nu konstatera att vi har förlorat det slaget, inte minst på begravningssidan.
Sorgehusen vill i allt större utsträckning att musiken ska låta som på CD-skivan för att åstadkomma alla önskvärda effekter. I grunden är det kränkande för en kyrkomusiker att bli ersatt av en CD-skiva. Därför är det viktigt
att förklara de känslomässiga vinsterna i levande musik och att även klassisk musik kan vara mänsklig och folklig
i sin natur. Vi arbetar nu på ett förslag där ”soloinslagen” kan utgöras av inspelad musik, medan kyrkans ordning,
två till tre psalmer samt in- och utgångsmusik, inte kan ersättas av CD modell.
Storsatsning på undervisning

Maria församling har i grunden en god ekonomi men vi räknar med att detta kommer att ändras från och med
2018 på grund av minskade inkomster till följd av dalande medlemssiffror. Vi är dock säkra på att det går att
satsa sig ur en kris. För oss är musiken en central del av Svenska kyrkans verksamhet och det måste vi vara tydliga
med.
2010 genomförde Helsingborgs musikskola en satsning på modern musik vilket ledde till att några lärare blev
uppsagda. 70 elever med klassisk inriktning, framför allt inom stråk, piano/orgel och sång, hade plötsligt inget
självklar plats i undervisningen. Genom att anställa lärare på timmar såg vi en möjlighet att delvis ta över ansvaret för deras utbildning. Vi tillsatte även en studierektor på några procent. Den totala budgeten landade på 1
miljon; en ekonomi som tillåtit oss undervisa i orgel, suzukiorgel, piano, sång, fiol och cello. Denna unga grupp
musiker behöver uppspelningstillfällen och våra gudstjänster och andakter – förutom särskilda terminsavslutningskonserter – ger goda tillfällen till detta. Dessutom kan de på ett naturligt sätt komma in i kyrkans sammanhang.
Vi har även ett bra samarbete med Sundsgården folkhögskola. När de inte fick behörighet att driva kantorsprogrammet ordnade vi så att studenterna kunde studera orgel hos oss. Motiveringen inför de folkvalda, det vill säga
kyrkorådet, var att man utbildade blivande kyrkomusiker och tog in dem i kyrkans värld som en del av arbetet
med återväxten. Idag är det 5-6 stycken av dessa elever som går fortsatta orgelstudier. Den här typen av undervisande verksamhet har sin tyngdpunkt i Maria församling. Det har varit lite svårare att få med andra församlingar
att upplåta sina kyrkomusiker till musikundervisning. De ser framförallt till sin egen verksamhet och tänker
därmed kortsiktigt. Det borde finnas ett uttalat uppdrag att uppmuntra tillväxten av kyrkomusiker, eller åtminstone ett krav på att kyrkomusikern ska utöva sin tjänst på ett inspirerande och lockande sätt. Därför deltar våra
kyrkomusiker till exempel i jul/påskvandringar och håller i orgelpresentationer för skolklasser. Stiftet och biskopen har ett ansvar att detta inte bara blir ett enstaka fall, som med Maria församling, utan att alla församlingar kan
lyckas med det vi har lyckats med.
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Per Bäcker

Frilansande musiker och pedagog
De flesta av mina konserter ges i kyrkan, inte minst genom jazztrion Moon Songs som jag 1995 startade tillsammans med Teddy Walter på kontrabas och numera Johan Landqvist på keyboards. Ända sedan 80-talet har
kyrkorummet varit en naturlig plats för mig. Valet av repertoar är dessutom mycket fritt, vilket passar min genrebredd.
Nyckeln till framgång

Som frilansmusiker måste man vara trevlig och öppen i mötet med kyrkan. Du måste alltid komma ihåg att du
befinner dig på kyrkans marknad och att det mesta sker på deras villkor. Därför är det viktigt att vet vad du säljer
för att effektivt kunna övertyga rätt människor. Förhoppningsvis leder målinriktade samtal till etablerade samarbeten. Detta är i mångt och mycket nyckeln till frilansmusikerns framgång i förhållande till kyrkan.
Dialogen med kyrkomusikerna ser idag annorlunda ut jämfört med när jag började min karriär. Att starta en
hållbar relation är svårt. Ambitiösa kyrkomusiker är duktiga på återkoppling, men de allra flesta är svåra att nå.
Det känns ärligt talat som om man stör dem. Detta skulle aldrig hända i förhållandet med en välorganiserad
konsertarrangör. Återigen blir det alltså tydligt hur viktigt det är vårda en kontinuerlig dialog med sina kontakter.
Som frilansmusiker återkommer man till de kyrkor där man vet att man får snabb återkoppling. Man får inte
glömma det positiva som vi frilansare bidrar till i kyrkomusiken.
Gratis eller inte?

En bra situation är när kyrkan lyssnar på mina behov som musiker, det vill säga är lyhörd inför mina intentioner
med musiken och har förståelse för vad som krävs för att förverkliga dessa. När jag ger konserter i kyrkan gör jag
det i kyrkans regi. Församlingen sköter det mesta som har med marknadsföring, logistik och inträde att göra. Det
kommer ofta en trogen publik på mina konserter och jag har förmånen att erbjuda dem en upplevelse som de
inte är vana vid i kyrkliga sammanhang. Publiken kan dessutom chansa att gå på en konsert när det är fritt inträde. Problemet är bara att dessa spontanbesökare, det vill säga de som är bortskämda med gratiskonserter, inte
går på konserter där man tar inträde. Risken är då att frilansande musiker som måste ta betalt för sina konserter
tappar en potentiell publik. Svenska kyrkans bör göra något så att budgeten inte blir en avgörande faktor i mötet
mellan den professionella musikern och publiken.
Budgetproblematik

Det ska sägas att Svenska kyrkan erbjuder frilansmusiker bra förutsättningar för konsertarrangemang. Man slipper sena nätter, det finns en acceptans för genrevariation och publiken är oftast trogen. Den budget som anslås
till den här typen av externa konserter i kyrkan har emellertid skurits ner betydligt. Som professionell musiker
vill jag inte gå ner i gage. Då finns det andra som är villiga att gå in och ta det giget för betydligt lägre arvode.
Det är inte en positiv utveckling för den professionella musiken inom kyrkan.
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Anita Andersson

Organist, Dalby församling
I Dalby bor människor i alla åldrar. Vi vill att denna mångfald ska reflekteras i vår musikverksamhet, inte minst
i körerna. Det är viktigt att musiken finns där människor bor. Man ska inte behöva åka in till Malmö eller Lund
för att få ta del av ett fint kulturutbud. Jag märker tydligt att musiken uppskattas i församlingen. Inte bara av
körmedlemmarna utan även publiken på våra konserter.
Arbetsglädje och bred kompetens

Som kyrkomusiker lyder jag under det kristna budskapet. Inom den sfären måste jag alltid befinna mig i och så
länge jag gör det har jag ett stort förtroende, både inom församlingen och hos mina kolleger. Det innebär i sin
tur att jag får en arbetsglädje, en nyfikenhet som gör mig fri att ta vara på trådar som jag snappar upp här och
där. Förtroendet öppnar även upp ett större spektra av inspirationskällor, något som är positivt för den musikaliska utvecklingen. Bredden på församlingens musikaliska utbud är nämligen begränsat till min kunskap och
erfarenhet. Vi kan inte erbjuda vilken typ av musik som helst. Det skulle i så fall innebära att vi skulle behöva
hyra in musiker med rätt kompetens och det har vi inte råd med. Då är det viktigt att min musikaliska kunskap
är tillräcklig för att kunna erbjuda församlingsmedlemmarna ett brett och rikt musikutbud.
Prestigelösa sammanhang

Det borde finnas ett forum för kyrkomusiker där vi kan utbyta erfarenheter och ideér. Unga kyrkomusiker kan
inspirera de äldre som i sin tur kan dela med sig av sina erfarenheter. Någon måste dra i detta för det är viktigt att
kunna möta varandra i prestigelösa sammanhang. Man är ju trots allt bara redskapet som bygger verksamheten.
Det handlar inte om vad jag ska göra som kyrkomusiker utan vad församlingsmedlemmarna gör. På 80-talet var
det annorlunda, då träffades alla församlingar, inklusive kyrkomusiker. Idag upplever man att detta inte hinns
med på grund av alla andra arbetsuppgifter. Resultatet blir att alla står och rör om i sin egen gryta. I framtiden
måste vi samarbeta mer. Alla kan inte ha en gospelkör, eller ungdomskör utan detta ansvar får man dela på församlingarna emellan. Detta reformarbete borde igångsättas redan nu. Det kommer definitivt bli så när församlingar slås ihop, vilket de med säkerhet kommer att göra inom en snar framtid.
Församlingsadministratören

En stor del av musikverksamhetens budget går till samverkansprojekt. Det är viktigt att göra musik som är bra,
både för publiken och för församlingens körer som växer i samarbetet med professionella musiker som vi knyter
till konserterna. Vi söker dessutom mycket pengar från stiftelser; ett arbete som gör anspråk på många av arbetsveckans timmar. Idag ska en kyrkomusiker sköta det administrativa arbetet, närvara vid interna och externa
möten, skriva rapporter, göra äskanden, skriva ansökningar och församlingsinstruktioner för att att bara nämna
några av arbetsuppgifterna vid sidan av det musikaliska. Jag hade gärna sett att det fanns en församlingsadministratör med ansvar för många av dessa administrativa delar, exempelvis bidragsansökningar. På sikt tror jag att en
sådan roll skulle innebära en kvalitetsförstärkning för musikverksamheten. Administratören skulle även kunna
sköta marknadsföringen och kontakt med media. Jag som kyrkomusiker är inte utbildad för detta. Om inte annat borde marknadsföring som ämne finnas med i kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsplaner.
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Maria Löfberg

Tonsättare, kompositör och kyrkomusiker Falkenberg-Skrea församling
Intresset för ny musik inom Svenska kyrkan har sjunkit successivt de senaste decennierna. Inte nog med det, nya
kompositioner ska dessutom vara lättillgängliga och locka en större och bredare publik. Det får konsekvensen att
seriösa tonsättare tappar intresse att skriva för kyrkan. Som tonsättare är musiken mitt språk. Om jag ska använda samma språk som alla andra riskerar det att blekna. Kompositionerna blir urvattnade kopior av varandra. Här
borde kyrkan reagera, höja blicken och inse att människor söker ett andligt och konstnärligt djup i musiken. Om
den klassiska konstmusiken förlorar fotfäste i Svenska kyrkan innebär det dessutom att antalet speltillfällen för
professionella musiker minskar. På sikt riskerar man alltså att förlora ett kulturarv.
Kunskapsförakt och ogrundade beslut

Enligt mig var avvecklingen av det centrala musikrådet en vändning mot det sämre. Musikrådet bestod av kompetenta musiker och välkända kolleger som stod som garanter för en upplyst och gedigen beskrivning av det
musikaliska uppdraget. Idag är det präster och andra mindre insatta parter som petar i det musikaliska och som
tonsättare har man svårt att relatera till deras tankevärld. På central nivå verkar man förakta kunskapen som finns
ute i landet; “det enkla folket på landet förstår inte vad vi i kyrkans ledning gör och hur bra det är”. Men stor
kompetens finns så klart även i mindre centrala delar av kyrkan, och denna kompetens ser ju hur till exempel
handboksprocessen gått till. Här blir det tydligt att kyrkans centraliseringsprocess är problematisk. Makten flyttas
från de mindre församlingarna till större konglomerat med inkompetenta ledare.
Kyrkohandboksarbetet - en stängd process

Tontankesmedjan, som jag är medlem i, var remissinstans på andra utgåvan av kyrkohandboken. Vi har agerat
för att nå fram med vad vi tyckte var viktigt i processen, men vi fick ingen återkoppling. Det är uppenbarligen en
stängd process, vilket gör att det inte känns trovärdigt överhuvudtaget. Att etablera ett samarbete känns mer eller
mindre lönlöst. Jag vet helt enkelt inte hur man når dem på central nivå. Det känns meningslöst. Handboksarbetet har tagit bort en stor del av lusten att skriva, i synnerhet som det inte finns några tydliga önskemål om nya
kompositioner formulerade från handbokskommittén. Hela processen har gått ruttet till. Kyrkohandboken är
viktig för mig som kyrkomusiker. Särskilt om man säger att detta är det vi tror på. Personligen är den nya kyrkohandboken både en förolämpning och en försvårande faktor i mitt arbete.
Avsaknad av forum och mötesplatser

Kyrkan styrs idag av politiker med partiers agendor för ögonen. Man strider mot varandras åsikter istället för att
kärleksfullt lyssna till varandras idéer. Det blir ett vi mot dem-scenario där det frånvarande kärleksbudskapet får
konsekvenser i vårt arbete. Ett konkret försök till att ändra attityden är att etablera kontakt med kyrkomusiker
och musikkonsulenter och skapa mötesplatser inom stiften. Vi måste återskapa behovet av ny musik, men också
kunna diskutera hur vår kristna tro ska formuleras. I dagsläget har vi inga forum för diskussioner som kan föras i
öppna och ärliga sammanhang.
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