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1. Inledning 
 
Vårt liv i Sverige nu är i många stycken präglat av snabbhet, resultat och synlighet. Vi tror vi 
behöver hinna så mycket: göra karriär, utbilda oss – helst flera gånger, hinna med våra hem, 
se till att våra närmaste har det de behöver, inte minst av det materiella, och mycket annat. 
Inget av detta är något negativt. Det finns mycket glädje och tillfredsställelse i vart och ett av 
de uppräknade exemplen. Man kan dock undra vem som sätter ribban för allt detta strävande 
– vi själva? Eller upplever vi – sant eller falskt – påtryckningar från något annat håll? 
Men är detta, det synliga, allt? Behöver vi inte också något annat, något som försiggår mer i 
det tysta och inte kan mätas eller värderas i tid eller pengar? Samtidigt som allt det 
materialistiska strävandet pågår omkring oss finns en annan längtan. Den syns också, fast lite 
diskretare. Den syns t.ex. i hälsokostaffärernas försäljning av helande stenar och lugnande 
musik med valarnas sång. Nya företag som erbjuder olika former av behandlingar som 
exempelvis helande dans, reikihealing, frigörande andning m.m; allt i syfte att få oss att må 
bättre, växer upp som svampar ur jorden. Den andra längtan syns också i apotekens sortiment 
av CD-skivor med olika innehåll. Ett prov på en sådan är den utgåva som lär ut 
avslappningsträning, syftande till ett större välbefinnande och ökad medvetenhet om nuet, s.k 
mindfulness.1 Många andra exempel finnes. 
Har kyrkan något att ge en människa som söker motvikter till den yttre pågående strävan? Ett 
svar på den frågan kanske en blick emot kyrkokörsången skulle kunna ge. Många människor 
går till sina respektive körrepetitioner varje vecka för att ge en del av sin tid åt sången, 
fortbildningen, förberedelserna inför framträdanden, gemenskapen och vilan från vardagen. 
Finns där också en upplevelse av en transcendent dimension som än mer motiverar sångaren 
att ge av sin tid till kyrkokören? 
Denna uppsats vill ge några aktiva kyrkokörsångares svar på denna fråga. 
Rubriken på denna uppsats; ”Vad man ändå fått vara med om…”, är ett citat från en av de 
följande intervjuerna. 
Jag är intresserad av att veta om det finns körsångare som har fått en känsla av att erfara en 
annan dimension än det vi kallar verkligheten, under utövandet eller avlyssnandet av körsång. 
Termen man brukar använda för denna dimension, i religionsvetenskapliga sammanhang är 
”das ganz Andere”. Många människor grubblar över existentiella frågor: om det finns ett liv 
efter döden, om Gud finns och om han eller hon i så fall kommunicerar med oss. Och om det 
finns människor som genom körsången tycker sig ha anat ”något mer”, hur påverkas dessa i 
så fall av denna upplevelse? 
 

 
1 Ehdin 2003 
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2. Syfte 
 
Mitt syfte med studien är att sätta mig in i om det är så att människor genom körsång kan 
förnimma något som med en religionsvetenskaplig term kan beskrivas som ”das ganz 
Andere”, dvs. något som ligger utanför det som vi uppfattar som det vi kallar verkligheten. 
Jag vill också undersöka de personliga effekterna av sådana upplevelser, exv. om det ger 
någon sorts effekt som dröjer sig kvar och i någon mån förändrar personens tankar eller 
värderingar. För att göra detta har jag talat med några aktiva körmedlemmar. Längre fram i 
uppsatsen kommer jag att redovisa de svar jag fått från dem. 
 
 
3. Frågeställning 
 
Nedanstående huvudfrågor är ställda till de intervjuade:  
Har du någon gång under körsång upplevt … 

1. …att du hamnade i ett förändrat medvetandetillstånd? 
2. …att upplevelsen av omvärlden förändrades? 
3. …att du fick en förändrad känsla av gemenskap med medmänniskorna? 
4. …att du kom i kontakt med något utanför den ”vanliga verkligheten”? Kontakt med 

Gud? 
5. …någon annan typ av ovanlig upplevelse?  Vill du beskriva den? 
6. Tycker du att dessa upplevelser har någon religiös dimension? 
7. Skulle du vilja beskriva upplevelsen i religiösa termer? 
8. Har den någon kvardröjande effekt? 
9. Vilken roll spelar körsången och dessa upplevelser i ditt liv? 

För att ge ytterligare dimension åt intervjuerna har jag även ställt frågor om de intervjuade 
personernas religiösa bakgrund. 
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4. Bakgrund 
 
Vårt land anses bli allt mer sekulariserat. Med sekularisering avses här ”den process av 
religiös förändring som lett till att intresset för de etablerade religiösa organisationerna 
minskat och att dessa institutioners inflytande över samhället i dess helhet också minskat”.1

Avspeglar denna sekularisering sig i kyrkokoristernas liv? I en studie som religionssociolog 
Jonas Bromander genomfört visar det sig att visar det sig att en majoritet av dessa är 
bekännande kristna – drygt hälften. En grupp anser sig ha något Bromander kallar ”egen tro”, 
de omfattar 24 procent. De som uppger sig vara ”agnostiker” utgör 13 procent, samt slutligen 
”ateisterna” som i studien uppgår till endast 4 procent.2  Det framgår inte om den religiösa 
självupplevelsen är något man tagit med sig in i körverksamheten eller om den utvecklats 
först genom körengagemanget. 
Vad har kyrkokören för funktion i kyrkan? Det kan tyckas som en fråga med ett självklart 
svar, men det finns i själva verket flera olika, beroende på från vilken utgångspunkt man 
svarar. Ett svar kan vara att kyrkokören i gudstjänsten skall bibringa musik som är bärare av 
ordet. Med ”ordet” avser jag här det kristna budskapet. Det pågår en förändring i dagens 
kyrkomusik, från ”en ordcentrerad hållning till en mer differentierad syn på musiken”.3  
Denna differentierade syn innebär att man inom kyrkan vrider koncentrationen från det lästa, 
förkunnade och sjungna (bibel-) ordet, mot det som framhäver mysteriet. Detta kan i 
körsammanhang ske genom att man sjunger sådan musik vars texter har en mer dunkelt och 
tolkningsbart innehåll än den som nästan ordagrant bygger på bibeltexter, t.ex. musik från 
kommuniteten Iona utanför Skottland. 
Att förklara ”det kristna mysteriet” låter sig egentligen inte göras. Ett mysterium är ju till sin 
natur något oförklarligt, något som en människa kan uppleva genom olika sinnesintryck, 
däribland musiken. Här närmar vi oss nu utgångspunkten för denna studie: Finns det 
möjlighet för en människa att genom körsången uppleva en inblick i en annan dimension? Om 
svaret är ja, torde en sådan erfarenhet vara något som tangerar en mystik upplevelse.  
Följande citat talar för att man kan svara jakande på några av de frågor (nr. 4, 6 och 7) som 
jag ställer till intervjupersonerna. Eftersom det inte är någon av dem som citeras ger citatet 
ytterligare svar, som kan läggas till intervjupersonernas. På motsvarande sätt visar det 
kommande citatet från religionspsykologen Owe Wikström möjliga svar på frågorna nr. 5, 6 
och 7. Rolf Larsson, präst och kyrkomusiker i Svenska Kyrkan, skriver så här: ”Vi kan inte 
tänka oss en värld utan musik. Tonerna berör djupen inom oss. Rytm, melodi, harmoni lägger 
något hemlighetsfullt till orden. Även musik utan ord kan leda oss in i världar av mystik. Det 
finns en mysteriös sida i musiken och sången, som inte låter sig fångas i formler. Kanske är 
det just därför som så många människor kommer till kyrkans musikgudstjänster. Musiken och 
sången finner många olika vägar till människorna och svarar mot behov, som ligger djupare 
än det talade eller skrivna ordet kan tillfredsställa. Sången och den mänskliga rösten har en 
särställning i musikens värld.”4  
Owe Wikström: ”Kanske är ordet tro överexponerat. Varför inte ta sin rördhet inför Bach, 
inför musiken, inför det andliga på djupt allvar? Luther skriver att ’musiken giver jag, näst 

 
1 Jonas Bromander: Rum för röster, Verbum 2002, sid. 303  
2 Jonas Bromander: Rum för röster, Verbum 2002. sid. 233  
3 Folke Bohlin: Teologi och musik, Svenska kyrkans forskningsråd 2001, sid. 42  
4 Red. Anki Lindström m.fl.: Den oumbärliga sången, Sveriges kyrkosångsförbund 1995, sid. 5  
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teologin, den högsta äran. Varför? Jo, den skapar i sig inom oss en klangbotten där vi anar 
Gud, det finns en slags innersta ur-rysning som korresponderar med Guds harmoni”.1                 
 
5. Varför sjunger man i kyrkokör? 
 
Följande citat är hämtat ur boken ”Musiken i Svenska Kyrkans församlingar”, kapitel fem, 
som handlar om körverksamhet. ”En kör består av enskilda människor som tillsammans har 
gått in i uppdraget att ansvara för en del av församlingens och gudstjänsternas musik”2 Jag 
håller med, men med vissa reservationer. För det första kan inte uttrycket avse körer i 
allmänhet eftersom det finns många profana körer, utan måste avse kyrkligt engagerade körer. 
Dessutom är min erfarenhet att det sällan är ovannämnda uppdrag som fått den enskilde att 
börja sjunga i en viss kör. Det är förstås så att uppdraget är som det står formulerat, men 
skälen till att någon ny medlem kommer med i kyrkokören är ofta andra. Man kan t.ex. ha 
hört positiva saker nämnas om den kör man vill ansluta sig till: att det är trevlig stämning 
bland körmedlemmarna, att körledaren är ”bra”, att kören gör framträdanden som det av 
någon anledning vore roligt att få vara med i för att nu nämna några av skälen till att ansluta 
sig. 
I Sverige har under de senaste åren talats om att nutidsmänniskan är ”privatreligiös”. Vad 
man menar med detta är att människor inte tydligt vill bekänna sig till exv. kristendomen utan 
man plockar lite här och där från olika religioner och livsåskådningar, och formar därigenom 
en privat religion, kanske med en gud att tillbe, kanske inte. Vi körledare vet sällan om våra 
körmedlemmar är exv. bekännande kristna. Inom Svenska Kyrkan förutsätts att medarbetarna 
skall dela dess tro och värderingar och den musik som vi sjunger i gudstjänsterna är ofta mer 
eller mindre tydligt bärare av det kristna budskapet. Men vad som egentligen gäller för 
koristerna i frågan om personlig övertygelse är luddigt. 
Mina personliga erfarenheter är att man som körledare för en kör inom Svenska Kyrkan ofta 
står inför en samling människor med många olika synsätt på religion och personlig tro. En kör 
inom exempelvis Pingströrelsen är förmodligen mer homogen ur den aspekten. Vad som rör 
sig på djupet inom människor kan vi ju inte veta förrän vi får ett ärligt svar på en uppriktig 
fråga. 
Jag har i min kör många olika kategorier av människor. Dels de som är öppet och bekännande 
kristna, som på eget bevåg går i gudstjänster och aktivt deltar i böner och liturgiska svar. Inte 
så sällan tillhör de en frikyrkoförsamling, men väljer ändå att vara med i min kör. 
Så finns de som inte aktivt gått i kyrkan annars, men som gärna medverkar i kören under 
gudstjänster. Man kan märka att de med tiden blir mer och mer förtrogna med vad som händer 
i gudstjänsten, och de verkar även trivas i situationen. 
Ytterligare en kategori (det finns naturligtvis ännu fler) är de som tycker om att sjunga i kören 
men som tycker att det här med kyrkan egentligen är ganska onödigt, om det inte vore för att 
den ger tillfällen till fina och bra framträdanden. Här är musicerandet i sig ofta det 
förhärskande skälet till att personen är med i kören, kanske kopplat till en bindning till 
körledaren eller någon person i kören. 

 
1 Hollander/Wikström, SR-P1 1998  
2 Musiken i Svenska Kyrkans församlingar, Verbum 2001, sid. 96  



Eva Björk 
C-uppsats, religionsvetenskap 
Människa-natur-religionsprogrammet 
Högskolan i Gävle, Vt-07 
 

 7

Med en så splittrad skara är repertoarvalet en knepig fråga. Den första kategorin vill gärna 
sjunga tydligt kristen musik, gärna lovsånger och innerliga texter, något som får den 
sistnämnda kategorin att reagera negativt. ”Halleluja” och ”jubla” är inte ord som känns 
bekväma för dem. Mittenkategorin sjunger gärna musik med kristen prägel, men det får inte 
heller hos dem vara ”för mycket”, även om de är tolerantare än kategori nr 3.  
 
 

6. Material och metod 

6.1. Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna är till antalet tre. Samtliga är över 60 år, de exakta åldrarna kommer att 
redovisas senare i uppsatsen. De är aktiva i någon av kyrkokörerna i min bostadsort, en stad i 
södra Norrland. Alla intervjuade har läst och godkänt det jag skrivit ner under intervjun, samt 
bearbetningen av materialet. 
Körmedlemmarna jag intervjuat är alltså två kvinnor och en man, som kommer från olika 
religiösa och sociala bakgrunder. Två av dem är bosatta i den stad där jag bor och arbetar, 
medan en är bosatt i en intilliggande ort. De namn och åldrar som nämns i intervjun är 
autentiska, allt efter personernas medgivande. Intervjuerna ägde rum i maj 2004 och augusti 
2005. 
 

6.2. Metod 
Mitt val av intervjupersoner utgick från en intresseanmälan jag skickade ut till aktiva 
kyrkokörsångare, och de svar jag fick in utifrån denna. Som framgår av kommande text kom 
urvalet av intervjupersoner ändå att gå till på ett lite annat sätt. Personerna är valda eftersom 
de har uppgivit att de har något de vill berätta – de är alltså inte slumpvis utvalda och 
representerar inte ett tvärsnitt av kyrkokörsmedlemmarna utan helt och hållet sig själva. 
 

6.3. Miljön 
Eftersom jag själv har erfarenhet av de upplevelser jag ovan beskrivit, och har ett starkt 
intresse för de frågorna föll det sig naturligt för mig att välja detta uppsatsämne. Jag arbetar 
med musik inom Svenska Kyrkan som församlings/kyrkomusiker – körverksamhet i 
församlingsarbete är alltså en van miljö för mig och jag känner mig förtrogen med den kultur 
som finns där. Min förhoppning var att intervjupersonerna, som en följd av att de känner till 
min bakgrund, skulle våga tala öppet om de frågor jag ställde. Mina farhågor var annars att 
detta ämne upplevs som så privat, att man undviker att lämna ut sig och sina upplevelser pga. 
risken att få en oönskad reaktion från samtalspartnern. Detta antagande visade sig stämma, de 
flesta intervjuade ansåg att ämnet var oerhört privat, men att de hade förtroende för mig som 
lyssnare och tolkare av deras berättelser. 
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6.4. Egna erfarenheter 
Jag är sedan 1989 anställd som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i den stad där jag bor, en ort 
med 12 600 invånare varav 10 700 tillhör Svenska Kyrkan. I denna tjänst ingår bl.a. att leda 
en kyrkokör, vilket jag alltså gör. Under årens lopp har jag kommit att reflektera allt mer över 
vad det är som gör att flertalet körmedlemmar troget kommer på övningarna, många år efter 
år, trots mörker, dåligt väder, sjukdom, dålig publikuppslutning vid konserter och gudstjänster 
med mera. Mot dessa negativa faktorer skall då ställas de positiva: delaktigheten i 
musicerandet och musikens skönhet, det sociala samspelet med övriga körmedlemmar, den 
ökade allmänbildningen i samband med körledarens undervisning, god publikuppslutning vid 
konserter och gudstjänster (som ju också förekommer) med mera. Men räcker dessa positiva 
faktorer, som man ju sanningen att säga kan få på andra sätt än via körsjungandet? Kunde det 
vara så att det finns något ytterligare, kanske rentav något utanför det vanliga, det synliga och 
påtagliga? 
Jag har själv erfarenheten av att starka upplevelser, t.ex. i samband med uppförandet av 
Matteuspassionen av J.S. Bach, kan ge upplevelsen av att det finns en annan verklighet som 
låter sig anas. På grund av upplevelsens karaktär är det följdriktigt svårt att finna ord för den. 
Jag började undra om det fanns fler än jag som hade denna erfarenhet och fann det sannolikt 
att det var så, vilket intervjuerna också ger belägg för. 
Owe Wikström skriver: ”Fornkyrkan hade en särskild term för den smärtsamma glädje som 
människan erfar inför det vackraste: Suspiria, den heliga gråten. När strupen rörs samman 
därför att exempelvis vissa av Bachs satser av passacaglia i c-moll (BWV 582) är så vackra, 
eller när… rysningar väcks inom oss då vi ser våra barn sjunga i kör, är detta inte alls en följd 
av slump eller naiv sentimentalitet. Dessa känslor utgör indikationen på den skapelsens Gud 
som via sin skönhet vill låta människan ana snarare än veta att han finns.”1  Med risk att låta 
förmäten vill jag ändå påstå att jag vid några tillfällen tror mig ha drabbats av denna suspiria, 
senast när jag såg en tv-dokumentär om den kanadensiske pianisten Glenn Gould. Under ett 
kort avsnitt framförde Gould, tillsammans med andra ypperliga musiker, ett avsnitt ur en 
Bach-kantat, vilket omedelbart framkallade den ovan nämnda smärtsamma glädjen som Owe 
Wikström skriver om, hos mig.  
 

6.5 Min relation till de intervjuade 
Min första tanke inför dessa intervjuer var att skicka ut intervjufrågorna till en stor grupp och 
därefter se vad som kom fram i de förväntade svaren, för att slutligen bestämma vilka jag 
skulle intervjua. Det föll sig naturligt för mig att skicka frågorna till samtliga deltagare i 
kyrkokören som jag leder, vid den tidpunkten 38 personer. 
Reaktionen blev en annan än jag förväntat mig. Min förmodan var att ungefär 6-7 personer 
skulle nappa på att delta i intervjuerna, och att flera skulle visa ett visst, om än diffusare, 
intresse. Men det blev inte så. Inte någon kom och uttryckte sin vilja att bli intervjuad. De 
allra flesta kommenterade över huvud taget inte mina frågor, som jag hade skickat med som 
bilaga i ett s.k. körbrev, där också annan information erhölls. Jag funderade en del över hur 
detta skulle tolkas och tog upp frågan muntligt i samband med en körrepetition. 

 
1 Owe Wikström: Toccata, Norma bokförlag 2000 sid. 39  
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Min känsla var att det blev en något besvärad stämning när jag gjorde det. Även 
körmedlemmar som annars talar ganska lätt och obehindrat om det mesta skruvade på sig. 
Därför lämnade jag snart ämnet och beslöt mig för att gå till väga på ett annat sätt. 
Det blev istället så att jag funderade över vilka personer som skulle kunna tänkas ha något att 
berätta i ämnet, och efter att ha kommit fram till tre namn frågade jag dem direkt. Alla tre 
svarade ja, till min stora glädje. Av dessa tre var endast en medlem i min nyss nämnda 
kyrkokör. Värt att notera är att det är de intervjuades berättelser och egna tolkningar som jag 
kunnat studera. Deras erfarenheter kommer fram i dessa berättelser, och de tolkas i sin tur 
utav mig. 
 

6.6. Problematik i intervjusituationen 
Eftersom de personer jag intervjuat vet att de är handplockade, i kombination med att 
samtliga har en personlig relation till mig, finns det en risk att dessa faktorer kan ha påverkat 
svaren i olika riktningar. Exempel på sådana risker är att de intervjuade, medvetet eller 
omedvetet, ger mig de svar de tror att jag önskar och förväntar mig och/eller att jag tolkar in 
saker i svaren som de intervjuade varken har sagt eller menat. 
Den metod jag använt för att i görligaste mån undvika detta är att tydligt byta roll, och visa att 
personen framför mig under intervjutillfället också har bytt roll, från de vi vanligen har i 
umgänget. Det har gått till så att jag på ett precist sätt avtalat tid och plats för intervjun, varit 
noga med att starta intervjun på just denna tid och att inledningsvis berätta om studien på ett 
vänligt men tydligt och formellt sätt. Jag har också varit noga med att strikt hålla mig till 
ämnet och inte inflika meningar om personliga och i sammanhanget ovidkommande saker, 
helt enkelt inte blanda in andra saker än de som varit aktuella. Dialogen blev ju också av en 
annan karaktär än den vanliga, då jag hela tiden förde anteckningar. Vi har inte heller t.ex. 
druckit kaffe under intervjuerna, allt för att lättare kunna behålla koncentrationen kring ämnet. 
För att säkerställa att jag uppfattat svaren rätt, har naturligtvis varje person fått läsa utskriften 
av sin egen intervju. Visst finns en risk att jag som intervjuare i någon grad påverkat 
intervjupersonerna, men direkta felaktigheter tror jag inte förekommer i intervjuerna. Däremot 
tror jag att vars och ens omedvetna kan spela en ett spratt, eftersom var och en av oss tolkar 
varje situation och replik på vårt eget individuella sätt. 
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7. Intervjuerna 

7.1. Intervju med Ingrid 18 maj 2004 
Ingrid är en person som under lång tid – flera decennier – varit aktiv i kulturlivet i den stad 
där vi båda bor. Sättet på vilket hon varit aktiv framgår av intervjun nedan. Eftersom jag själv 
också arbetar med kultur, främst musik i olika former, har våra vägar korsats helt naturligt, 
med tanke på att vår kommun inte är större än att vi ”kulturarbetare” i allmänhet känner till 
varandra. Under 90-talet blev vi arbetskamrater då vi båda var anställda i samma församling 
inom Svenska Kyrkan, delvis med likartade arbetsuppgifter, delvis med helt skilda, pga. våra 
tjänsters olika karaktärer. Ingen av oss har regelbundet varit medlem i någon av den andras 
körer. Däremot har vi vid ett flertal tillfällen arbetat tillsammans och hjälpt varandra med bl.a. 
konferencierskap och ackompanjemang. Under årens lopp har vi kommit att känna varandra 
väl och har också utvecklat en vänskap och förtrolighet. Kombinationen av just denna 
förtrolighet och de erfarenheter som jag anade att Ingrid hade, gjorde att jag frågade henne 
direkt om hon ville svara på mina intervjufrågor. 
Ingrid presenterar sig själv åldersmässigt som en ”kvinna 60+”. Hon beskriver sig som 
uppvuxen med sång och musik i en stad i södra Norrland, och är sedan tidiga barnaår medlem 
i Missionsförbundet, nuvarande Missionskyrkan. Ingrids far sjöng mycket, och modern var en 
ofta anlitad pianist i alla upptänkliga sammanhang, inte minst inom församlingen. Ingrid 
tycker sig därför ha en koppling mellan musik och religiositet sen barnsben.  
En stor upplevelse, inte minst andligt, var när hon hörde Matteuspassionen av J. S. Bach 
sändas i radio. Ingrid var vid det tillfället runt 13 år gammal. 
Från barn- och ungdomsåren minns Ingrid musicerandet i församlingen, där alla åldrar 
förenades i denna gemensamma aktivitet. Det var givande – det kändes som ett förtroende att 
få vara med; Ingrid kände sig stor. Som tonåring blev Ingrid medlem i Missionskyrkans kör. 
Ett minnesvärt tillfälle är Missionsförbundets 75-årsjubileum år 1953 som firades på 
Stockholms stadion. Då var Ingrid 15 år, och kände en stark längtan efter mer musik bryta 
fram. 
Så småningom följde småskollärarseminarium i Strängnäs där det fanns en musikdirektör som 
inspirerade. Ingrid sjöng i seminariekören, bl. a. i Strängnäs domkyrka, men hann också spela 
både orgel och piano. Vidare följde tjänstgöring som lärare i Kallinge, Blekinge, och 
avläggande av kantorsexamen i Lund år 1957. 
Ingrid kom till Tyresö och blev efterhand såväl speciallärare som studierektor och rektor. 
Under denna period var hon mycket aktiv som körsångare i såväl KFUM: s kammarkör som 
leddes av dåv. kyrkomusikern i Engelbrektskyrkan, Dan-Olof Stenlund, Engelbrekts 
motettkör samt Filharmoniska kören. Den sistnämnda leddes av Anders Öhrwall. Körerna 
företog flera resor och framförde många stora verk, där Ingrid särskilt nämner Mahlers 
åttonde symfoni. 
I början av 80-talet flyttade Ingrid tillbaka till sin födelseort, där hon blev medlem i två 
kyrkokörer samt började arbeta som församlingssekreterare och kyrkomusiker. Hon blev 
därigenom också flick- och barnkörledare. Nu leder hon missionskyrkans kör samt ”Visst-
kan-vi-sjungakören”, en kör där alla får vara med oavsett sångbakgrund, och där den 
renodlade sångglädjen står i centrum. 
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Det finns mycket mer att berätta om Ingrids liv, men jag avslutar den biografiska delen med 
att säga att hon var en av de allra första som tog högskolepoäng i ämnena personlig utveckling 
och mental träning, vid högskolan i Örebro. 
 

7.1.1. Undersökningens huvudfrågor/Ingrid 
Efter genomläsning av huvudfrågorna svarar Ingrid: Vid vissa tillfällen i motettkören när ”allt 
stämde” upplevdes kören som ett helgjutet instrument som dirigenten spelade på. Alla var i 
samklang och samförstånd. En körmedlem yppade: ”Det är märkvärdigt, tänk om alla fick dö 
i detta tillstånd av fokusering och fulländning – det vore lycka!”. Känslan kan beskrivas som 
att helheten blir mer än delarna och detta upplevs som ett sällhetstillstånd, en reningsprocess. 
Sången fungerar som terapi – man töms på tankar, förnimmelser och känslor och man får in 
goda förnimmelser såsom glädje och självkänsla. 
Ingrid: ”I den stora, sakrala musiken, i synnerhet Bach, erfar jag närheten till Gud. Verdi är 
storslaget, men Bach är ändå något mer, det är mer insida. Efter att ha sjungit 
Matteuspassionen kan man behöva en präst, för att tala om saker som kommer upp.” 
Ett annat tillfälle som Ingrid speciellt nämner är ett tillfälle när hon deltog i uppförandet av 
Allan Petterssons tolfte symfoni, där texterna bl.a. handlar om medmänsklighet och socialt 
ansvar. Under uppförandet stod det plötsligt så klart för henne att allt hänger ihop, och att det 
var omöjligt att förstå varför världen ser ut som den gör. Ingrid ville att hela världen skulle få 
ta del av det budskap som musiken frambringade, med körsångarna som medel. 
 

7.2. Intervju med Ann-Marie 21 maj 2004 
Ann-Marie är också en kvinna som under många år har deltagit i stadens kulturliv. Ann-Marie 
är, förutom sitt aktiva utövande som framkommer i intervjun, en flitig besökare av konserter, 
författaraftnar, utställningar och andra kulturevenemang. Hon är även som sådan mycket 
aktiv, reflekterar över det hon ser och hör, och är ofta på de arrangemang jag själv ordnar. Det 
är mycket stimulerande att ha Ann-Marie som publik just för att hon är så engagerad och ger 
respons på vad hon lagt märke till, ofta med nytänkande och intressanta synvinklar. Hon 
funderar mycket över filosofiska/teologiska spörsmål och skriver en hel del om detta, vilket 
jag har fått ta del av. 
Även Ann-Marie har gett mig förmånen att få utveckla bekantskapen till vänskap, och vi har 
under årens lopp haft djuplodande samtal om såväl svåra som lätta ämnen. Dessa samtal i 
samband med Ann-Maries musikaliska intresse gjorde att jag bad henne delta i intervjun. 
Ann-Marie är född och uppvuxen i en nordlig svensk stad, men bor nu sedan länge i en stad i 
södra Norrland. Hon är vid tiden för intervjun något över 70 år. Hennes föräldrar var 
uppväxta i laestadianska hem, men ingen av dem delade den tron. Fadern kallade präster för 
lögnare. Modern var kluven, hon var inte bekännande kristen men tyckte illa om exv. kortspel 
och annat som ansågs syndigt. Mitt emot familjens bostad låg Baptistkyrkan. Där fanns en 
söndagsskollärarinna som Ann-Marie tyckte om. Hon ville gärna kunna svara på ”frökens” 
frågor och tyckte det var en brist att inte alltid kunna det. Under sin uppväxt kände sig Ann-
Marie ambivalent i sin trosuppfattning, men när hon nu tänker efter tycker hon sig se att det 
finns en röd tråd av tro genom livet. Konfirmationen i Svenska Kyrkan var dock inte speciellt 
givande. 
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Sommartid vistades Ann-Marie på landet hos sina morbröder. Dessa var, tillsammans med 
sina familjer, praktiserande laestadianer. De hade möten hemma hos varandra där man 
spelade psalmodikon, vilket var det enda tolererade instrumentet. Ann-Marie trivdes väldigt 
bra hos dessa släktingar. De var snälla. I Ann-Maries liv var det fattigt på beröm och känslor, 
förutom hos dessa morbröder. Hon talar t.o.m. om en missunnsamhet gentemot varandra. 
Känslorna sparades till exv. begravningar då det förekom en myckenhet gråtande, varefter det 
följde en stor fest. Vid vissa möten förekom ”liikutuksia”, en sorts hänryckning då det var 
tillåtet att dansa och krama om varann. 
Ann-Marie har aldrig tillhört någon församling. 
Som 12-åring fick Ann-Marie en mandolin och hon spelade för sina klasskamrater. Som 19-
åring började hon på förskoleseminarium, detta med hjälp av dispens pga. hennes låga ålder. 
Där deltog Ann-Marie i en ensemble, som har följts av flera under årens lopp, både som 
sångare och instrumentalist. 
För sin första lön köpte Ann-Marie en fiol. Fiolmusik var det vackraste hon hade hört, och 
hon började ta lektioner. 
Som förskollärare arbetade Ann-Marie följdriktigt med små barn, något hon tyckte om och 
beskriver som sin plats i livet. Hon tycker att de små är förutsättningslösa och gör svåra saker 
enkla. Ann-Marie var mycket kreativ under sin lärartid. Hon sjöng och spelade med barnen, 
spelade dockteater där hon själv stod för docktillverkning, scenografi och manus. Hon ledde 
också studiedagar i musik för andra lärare. 
I och med giftermål kom musiken dock att ta en betydligt mindre plats än tidigare i Ann-
Maries liv. Detta hade negativa effekter, Ann-Marie kände det som att hon krympte och fick 
sämre självförtroende. I och med de egna barnens ankomst och uppväxt kom musiken åter in i 
livet. Hon sjöng och spelade blockflöjt med dem, och till sist tog hon fram fiolen igen och 
började spela med orkesterföreningen. Så följde vikariat som musiklärare och så småningom 
en tjänst. Självförtroendet växte i takt med att uppdragen blev fler – kompanjonlärarskap, 
sånggrupper igen och blockflöjtsgrupper. Numera är Ann-Marie inte ute i arbetslivet, men är 
ändå aktiv, bl.a. som medlem i stadens kyrkokör. 
 

7.2.1. Undersökningens huvudfrågor/Ann-Marie 
Ann-Marie har vid flera tillfällen upplevt att vardagligheten försvunnit och ersatts av en stark 
känsla av kärlek, trygghet och gemenskap med de omgivande människorna. Detta har hänt 
bl.a. under körsång. När texten och sången bär varandra och är överens och allt blir en helhet 
har det ibland känts som om allt fått en dimension till. Ett sådant tillfälle var vid framförande 
av julmusik. Kyrkorummet strålade av levande ljus, och Ann-Marie kände en stark 
delaktighet i allt närvarande. Hon känner att Gud finns i allt och att Gud än en gång visat sin 
närvaro genom det inträffade. Ann-Marie upplever detta som en stor nåd, och hon kan också 
erfara denna känsla vid åsynen av en blomma, en färg, ett djur eller någon naturupplevelse. 
Hon tycker att Gud är närvarande och det är när tingen får en dimension till som Guds 
närvaro kan förnimmas. Ann-Marie har vid några tillfällen erfarit en stark, befriande känsla, 
som ett annat medvetandetillstånd. Detta skedde en tid efter Ann-Maries mors bortgång.  
Tingen fick en sorts andlighet och Ann-Marie drabbades av känslan av att allt hör ihop och att 
hon själv är på jorden på besök. 
Denna känsla av transcendens varar en tid, sen bleknar den bort och verkligheten träder 
tillbaka. Men kvar finns ett minne av händelsen, som en kraftkälla. 
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7.3. Intervju med Alve 23 augusti 2005 
Alve har jag lärt känna under de senaste åren, från början som make till en av mina väninnor. 
Alve och hans hustru delar ett stort musikintresse, musicerar ofta tillsammans och är båda 
medlemmar i den kyrkokör jag leder. Alve är alltså en av mina körmedlemmar. Genom Alves 
hustru har vi lärt känna varandra mer än vad som är fallet med de flesta andra 
körmedlemmarna, där ju kontakten sker huvudsakligen, och ibland enbart, i körsammanhang. 
Alve är en man som funderar mycket över livet och reflekterar över det som sker. Han är en 
man som har stor tillgång till sina känslor, han gläds åt det sköna han ser, sörjer över det han 
uppfattar som negativt och döljer inte dessa känslor under någon sorts yta eller attityd. Därför 
är det väldigt lätt att tala med Alve om sådana frågor som intervjun består av, och detta i 
samband med Alves stora musikintresse och hängivenhet i kören gjorde att jag bad honom 
delta i intervjun. 
Alve är en man som är född och uppvuxen på en mindre ort i södra Norrland. Han är i 
skrivande stund 74 år gammal och bor i traktens huvudort.  
I femårsåldern hittade Alve ett munspel utmed vägkanten. Det var som en uppenbarelse, 
beskriver Alve, som tog hem munspelet och började ta ut melodier på det i vedboden. Modern 
var positiv till detta, medan fadern tyckte det var störande.  
I skolåldern fick Alve ett leksaksdragspel i gåva av sin morbror – det var det första dragspelet. 
När Alve börjat skolan inträffade en tragedi i familjen, som på grund av detta blev tvungen att 
lämna sitt hem. Alve fick då bo hos en lärarinna som ägde en tramporgel. Denna orgel 
fascinerade Alve. Han berättar att han handgripligen fick slitas från den, medan han höll sig i 
de fastsittande ljusstakarna så länge det gick. 
Hos lärarinnan och hennes syster som också fanns i hushållet, rådde en helt annan kultur än i 
det forna hemmet. Detta ledde till en förvirrad känsla hos Alve när han träffade sin biologiska 
familj. Saker som var påbjudna hos de båda systrarna, medlemmar i missionsförsamlingen, 
betraktades med avoghet hos fadern i synnerhet. 
I skolåldern kom Alve i kontakt med föreningslivet genom NTO och SSU. Han lånade 
dragspel av ”gubbarna”, och fadern blev till sist motvilligt intresserad och kom så småningom 
hem med ett Hagström-dragspel till Alve. 
Alve spelade på gehör, och mamma sjöng. Repertoaren bestod exv. av schlagers: Drömmen 
om Elin och Konvaljens avsked. 
Efter skolslutet väntade arbetslivet i form av springpojks- och lärlingsplatser. Idrotten tog nu 
också tid och musikutövandet kom i bakgrunden. Men radion fanns ju, och Alve slutade 
aldrig lyssna. Han minns lördagskvällarna framför radion. Alve tycker att han lärde sig 
mycket av att lyssna. 
I 23-årsåldern kommer suget att spela igen. Alve har gjort militärtjänst vid jägarskolan i 
Kiruna och spelat där i en duo. Nu blir han fabriksarbetare, arbetar dubbla skift och köper för 
800 kronor ett litet rött dragspel. Han är nu också medlem i Normans kvintett, som är 
populära bl.a. i Järvsötrakten. Men familjeskäl gör att det än en gång blir nödvändigt med ett 
uppehåll i det aktiva musicerandet, något som Alve beskriver som negativt. 
Alve arbetar nu åt bygdens kraftbolag och ombeds av arbetskamraterna att delta i 1961 års 
”Kraft-Revy”. Nu börjar en tid där musiken åter får ta plats. Alve leder TBV-kurser i dragspel 
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och gitarr. Hans huvudsyfte med kurserna är att deltagarna skall trivas och ha en fin 
gemenskap, vilket också lyckas. Han flyttar ett par gånger, köper en orgel, går med i 
Teaterföreningen och spelar i en trio. 
Genom sitt giftermål och hustruns intressen har Alve kommit in i en kyrklig gemenskap. 
Detta är något som Alve haft en dragning till länge, och nu infrias drömmen. Alve går med i 
den kyrkokör där hustrun är verksam. Detta är hans inkörsport till kyrkomusiken, och han går 
även med i en annan kör med kyrkan som huvudman. Dessutom är Alve och hans hustru ofta 
anlitade som duo vid olika sammankomster och turnerar flitigt i bygden. Musiken har trätt in 
på allvar i Alves liv och har nu en stor och bärande roll. 
 

7.3.1. Undersökningens huvudfrågor/Alve 
Musik som utövas i kyrkobyggnaden har stor betydelse för Alve, både när han själv deltar 
som sångare och/eller musiker, och när han sitter i bänken och lyssnar. Han nämner också 
bönerna, bilderna, ikonerna och stämningen som bärare av en helhetsförnimmelse som 
sträcker sig utanför den egna personen. ”Jag finns här men är ändå utanför mig själv”, är 
Alves egen målande beskrivning av detta tillstånd. Under själva musicerandet, körsången 
kommer ibland en salighetskänsla, men också följande frågor till Alve: Är jag värd detta? Vad 
har jag gjort som får uppleva detta? Är det här verklighet? 
Alve tycker att alla dessa frågor och förnimmelser öppnar honom för ett tillstånd som han har 
längtat efter länge, utan att vara medveten om det, och utan att tidigare ha kunnat definiera 
det. 
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8. Analys 

8.1 Informanternas svar relaterade till varandra 
Nedanstående huvudfrågor är ställda till de intervjuade:  
Har du någon gång under körsång upplevt … 

1. …att du hamnade i ett förändrat medvetandetillstånd? 
2. …att upplevelsen av omvärlden förändrades? 
3. …att du fick en förändrad känsla av gemenskap med medmänniskorna? 
4. …att du kom i kontakt med något utanför den ”vanliga verkligheten”? Kontakt med 

Gud? 
5. …någon annan typ av ovanlig upplevelse?  Vill du beskriva den? 
6. Tycker du att dessa upplevelser har någon religiös dimension? 
7. Skulle du vilja beskriva upplevelsen i religiösa termer? 
8. Har den någon kvardröjande effekt? 
9. Vilken roll spelar körsången och dessa upplevelser i ditt liv? 

Ingrid, Ann-Marie och Alve uttrycker tydligt jakande svar på de fyra första frågorna.  
Det är svårt att separera vars och ens svar i fyra delsvar då de uttrycks mer som en helhet med 
delarna sammanflätade. Ingrid är den som tydligast definierar just körsjungandet som ett 
tillfälle att nå utanför den ”vanliga verkligheten”. Detta utesluter dock inte att hon erfarit detta 
även vid andra tillfällen kopplade till musik. Ann-Marie nämner också körsång och även 
andra tillfällen, exempelvis naturupplevelser och vistelse i vackra kyrkorum. Alve har också 
samma erfarenhet av det egna körsjungandet, men han poängterar också möjligheten till 
gränsöverskridande känslor när han är lyssnare/mottagare. 
Ingrid uttrycker sin religiositet i klart kristen kontext. Hon har en stabil förankring och 
trygghet inom Missionsförbundet (numera Svenska Missionskyrkan), och är en aktiv och 
engagerad medlem där, samtidigt som hon är lika aktiv och engagerad inom Svenska Kyrkan. 
Detta är ganska ovanligt, åtminstone i den ort där vi bor. Ingrid reflekterar över båda 
samfunden och köper inte okritiskt vad som sägs eller försiggår inom något av dem.  
Ann-Marie är uppvuxen i ett hem med olika religiösa värderingar med influenser från 
laestadianismen och har inte den självklara barnatron med sig i bagaget, åtminstone inte som 
ett resultat av uppfostran. Ann-Marie har alltid varit en sökare och har hämtat kunskap och 
teorier om gudstro och religiositet där den har stått att finna. 
Alve har återknutit kontakten med religionen i vuxen ålder, den han fann i unga år hos de 
lärarinnor han då tillfälligt bodde hos. Han känner att den motsvarar en längtan han burit på i 
många år. 
Det är möjligt att dessa erfarenheter hos Ingrid, Ann-Marie och Alve förklarar det faktum att 
Ingrid talar om Gud som ett vardagligt och välkänt begrepp medan Ann-Marie och Alve 
använder vidare begrepp, exempelvis ”salighetskänsla”. Men det skulle också kunna vara 
skillnader i uttryckssätt, beroende på vilken vokabulär man brukar använda. 
En av frågorna i undersökningen är ju huruvida de upplevelser informanterna beskrivit har 
någon kvardröjande effekt. Där lämnar alla tre samstämmiga svar, även om de formulerar 
dem olika. Upplevelsens känsla tonar bort efter en tid. Men minnet av den lever kvar. 
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Både Ann-Marie och Alve säger att de vid flera tillfällen upplevt att de hamnat i ett förändrat 
medvetandetillstånd. Alve beskriver det som en känsla som sträcker sig utanför den egna 
personen, en sorts vidgning av sina gränser som på ett positivt sätt innefattar allt i en 
försonande helhet. Samtidigt slår mindrevärdeskänslorna till: ”Är min känsla sann och verklig 
eller är den bara en överspänd fantasi? Är jag värd att få uppleva detta?” 
Denna sistnämnda fråga ställer inte Ingrid. Ingrid är, bland annat tack vare sin uppväxt i en 
aktiv församling, väl förtrogen med bibeltexter och utläggningar av dessa. En del i 
förkunnelsen om det kristna budskapet är att allt vi ges är av nåd. Vi kan omöjligt ”förtjäna” 
denna nåd och därmed är frågan huruvida vi är värdiga eller ej inte relevant. Detta skulle 
kunna förklara just denna skillnad mellan Ingrid och Alve. Ingrid finner det naturligt att vilja 
samtala med en präst efter att ha sjungit Matteuspassionen. Hon har en icke okritisk, men 
självklar förankring i kristendomen. 
Ann-Marie talar om nåden och sätter den inte i samband med den egna personens fel och 
förtjänster. Hon berättar med lätthet om möjligheten av andra dimensioner. Ann-Marie 
antyder att hon räknar med en annan tillvaro som en verklighet. Hon beskriver också att denna 
kan ge sig tillkänna bland annat under körsång. 

8.2 De intervjuades religiositet 
Ingrid, Ann-Marie och Alve är enligt min uppfattning religiösa. Med detta menar jag att de 
uttrycker en tro på något högre väsen eller allmakt. Ingrid kallar detta Gud, och så gör även 
Ann-Marie. Alves beskrivning av detta begrepp är en tillståndsbeskrivning: ”Något som 
sträcker sig utanför den egna personen”. 
Ingrids deltagande i körsången uppfattar jag som en manifestation av en redan djupt förankrad 
tro/religiositet. Ingrid säger: ”I den stora sakrala musiken, i synnerhet Bach, erfar jag närheten 
till Gud”. Ingrids gudsrelation är odiskutabel och självklar. Körsjungandet ger utan tvekan 
denna relation näring, men Ingrids religiositet är, enligt min mening, så internaliserad med 
hennes väsen att körsjungandet inte är en nödvändighet för att bevara den, men däremot en 
viktig möjlighet att uttrycka känsloengagemang.  
Ann-Marie uttrycker tydligt att körsången ger en synergieffekt som fördjupar hennes tro. I 
och med att dessa upplevelser återkommer på grund av Ann-Maries pågående engagemang i 
musiken, kan man dra slutsatsen att hennes religiositet därigenom fördjupas. Även för Ann-
Marie fungerar musiken som bärare av känslor och uttryck, en tacksamhet för delaktigheten i 
skapelsen. 
Alve å sin sida uttrycker att hans religiösa längtan alltid funnits, och på senare år kunnat 
manifesteras med hjälp av musiken, inte minst körsången.  
Det verkar vara ställt utom allt tvivel att körsången visat sig vara ett sätt för Alve att komma i 
kontakt med och uttrycka den religiösa längtan som han beskriver sig ha känt under många år, 
utan ha haft möjlighet att kunna leva ut den. 

8.3 Hur kan körsång fungera i redan religiösa personers liv? 
Körsången som rörelse är väldigt stor i Sverige, som vi tidigare konstaterat. Kyrkokörsången 
intar därvid en särställning eftersom dess syfte är att ge uttryck för en bestämd 
trosuppfattning, i det här fallet kristendomen, att vara en del i gudstjänsten och att i ord och 
ton konkretisera det kristna budskapet för att det skall kunna komma koristerna och åhörarna 
till del. 
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Enligt religionssociolog Jonas Bromanders undersökning som jag refererar till under punkt 4, 
är endast 4 % av kyrkokörsångarna i Sverige enligt egen utsago ateister. De övriga, alltså 
96%, säger sig vara troende men i den gruppen finns stora variationer (se under punkt 4. 
Bakgrund). För alla dessa innebär det aktiva medlemskapet i en kyrkokör att man får verktyg 
att ge uttryck för sin tro genom tonsättningarna och texterna. Vårt samhälle ger vardagligen 
inte så stora uttrycksmöjligheter för religionen. Jämför vi med exempelvis USA där det är 
fullständigt naturligt att säga ”God bless you” eller att uppmana till bön, så är vi kollektivt sett 
hänvisade till speciella ”religiösa platser”, företrädesvis kyrkor, för att på ett accepterat sätt 
leva ut sin tro. I många samhällen är religionen något som inte kan separeras från 
samhällslivet då de båda är integrerade, men så icke i Sverige. 
 
 

9. Sammanfattning 
 
Här går jag tillbaka till huvudfrågorna och sammanfattar resultaten av intervjuerna.  
Har du någon gång under körsång upplevt … 

1. …att du hamnade i ett förändrat medvetandetillstånd? 
Ann-Marie och Alve uttrycker tydligt att de upplevt detta. Ingrid beskriver snarare känslor av 
enhet, harmoni och starka positiva förnimmelser som t ex. glädje och självkänsla. 
Alla tre upplever för övrigt detta tillstånd som något härligt och stärkande som man gärna vill 
återuppleva. 

2. …att upplevelsen av omvärlden förändrades? 
3. …att du fick en förändrad känsla av gemenskap med medmänniskorna? 
4. …att du kom i kontakt med något utanför den ”vanliga verkligheten”? Kontakt med 

Gud? 
5. …någon annan typ av ovanlig upplevelse?  Vill du beskriva den? 
6. Tycker du att dessa upplevelser har någon religiös dimension? 
7. Skulle du vilja beskriva upplevelsen i religiösa termer? 
8. Har den någon kvardröjande effekt? 

Här svarar samtliga informanter ja. Ingrid och Ann-Marie får båda känslan av att allt hänger 
och hör ihop, att det finns en sorts ordnande princip i universum, av Ingrid kallad Gud. Alve 
beskriver en helhetsförnimmelse av allt där han själv är en del – gränserna är otydliga. 
Min tolkning är att Ingrid och Ann-Marie under de i intervjuerna beskrivna upplevelserna, 
också uttrycker att allt under dessa har samma värde, allt och alla har sin speciella uppgift där 
ingen eller inget är mindre värt än något annat.  
Allt ovan nämnt ses av Ingrid, Ann-Marie och Alve som något som definitivt finns bortom 
den ”vanliga verkligheten”. Ingrid säger klart att hon i vissa sammanhang erfar närhet till Gud 
och så säger även Ann-Marie. Alve nämner inte ordet ”Gud” men ger likafullt ord åt en stark 
helighetskänsla.  
Samtliga beskriver sina upplevelser i religiösa termer såsom Gud, nåd, förnimmelse av Guds 
närvaro och salighetskänsla. Att det finns en kvardröjande effekt håller alla med om även om 
den bleknar bort efter en tid. Men minnet av upplevelsen finns kvar och med minnet följer 
också en längtan efter att få erfara den igen.   
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9. Vilken roll spelar körsången och dessa upplevelser i ditt liv? 
Att körsången är och har varit viktig i Ingrids, Ann-Maries och Alves liv är ställt utom allt 
tvivel. I körlivet förkovrar man sig på många sätt, sångligt, musikhistoriskt, 
framförandetekniskt, interpretationsanalytiskt m.m. Man erfar glädje när kören blir allt 
skickligare, och upplever gemensam frustration när arbetet inte går bra. Sociala kontakter kan 
knytas och fördjupas. Allt detta är av stort värde anser Ingrid, Ann-Marie och Alve, men de 
upplevelser som de betecknar som andliga är de som ger den djupaste dimensionen och 
kraften. 
 
10. Slutdiskussion 
 
Det är ett faktum att många av församlingarna i Svenska Kyrkan idag brottas med lågt 
deltagande i gudstjänstlivet. Mycket få, mindre än 2 procent av Sveriges befolkning, besöker 
Svenska Kyrkans gudstjänster regelbundet. Däremot kommer 80 procent av dessa i kontakt 
med kyrkan genom kyrkliga handlingar, exempelvis dop, vigsel, konfirmation och 
begravning. Människor vill se kyrkobyggnaden och höra klockorna, med sina sinnen erfara 
sådant de förknippar med viktiga händelser i livet.1 För några är musiken det första steget in i 
kyrkan. Av intervjusvaren i denna uppsats kan man utläsa att körsången kan bana väg för 
starka upplevelser, till och med sådana som kan betecknas som transcendenta. Enligt 
kyrkoordningen är kyrkans uppgift att sprida evangelium. I vårt samhälle, så genomsyrat av 
media- och informationsbrus och högt tempo, finns få tillfällen för den personliga 
erfarenheten av andakt och fördjupning, just det som Ingrid, Ann-Marie och Alve berättar om. 
Alla tre betonar hur viktig denna erfarenhet varit i deras liv. 
Vår kultur uppmanar individen att först efter eget tankearbete ta ställning i olika frågor. Detta 
förhållningssätt återfinns långt ner i åldrarna. Redan elever i lågstadiet uppmanas att på egen 
hand söka fakta till skillnad från forna tiders korvstoppningspedagogik. Inom kyrkan visar sig 
detta förhållningssätt såtillvida att människor inte oreflekterat sväljer kristendomen med dess 
trossatser och berättelser pga. tradition eller något annat skäl. En personlig erfarenhet måste 
till för att individen skall finna det mödan värt att besöka kyrkan. 
Vi uppmanas röra oss på ytan av våra liv under en stor del av vår tid. Reklamen för än det 
ena, än det andra, påtalar vikten av att äga, göra och vara sådant som för tillfället ger status 
och anseende. Kanske det inte är något fel; alla tider behöver sina definitionsinstrument. Men 
kyrkan kan dra slutsatsen att den kan erbjuda något annat, som balanserar det i våra liv som 
berör just ytan. 
Som vi har sett, med hjälp av Ingrid, Ann-Marie och Alve, har kyrkan en möjlighet att göra 
det. I denna uppsats har jag skrivit om körsången. Det finns andra språk, andra möjligheter än 
musiken. Symbolerna, ritualerna, den meningsfulla tystnaden, beröringen, poesin och 
bildkonsten är några andra exempel. Genom att erbjuda dessa möjligheter för människor att 
umgås med sig själv på djupet, kan kyrkan som väsen och byggnad bli en viktig plats i livet. 
Därigenom skapas också rum för sökande och religion. Därigenom finns en möjlighet för 
kyrkan att vara just det rum, i bildlig och bokstavlig betydelse, dit människor kan komma för 
att möta sig själva, sin omvärld och Gud. Kanske kan de ovannämnda olika språken, där 
körsången utgör ett, vara möjliga nycklar till en annan verklighet.     

 
1 Christer Beijer, 2006 
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11. Personliga reflektioner 
 
Man kan av ovanstående intervjuer dra slutsatsen att en person mycket väl kan få en 
förnimmelse av något som ligger utanför den s.k. vanliga verkligheten, i samband med 
körsång. Visst är de intervjuade personerna få, men för mig som frågeställare har inte 
mångfalden varit intressant eftersom jag i detta fall ser varje enskild som 100 procent, ett eget 
universum. Om endast en enda person hade kunnat deklarera denna förnimmelse hade det 
varit bevis nog för mig. Musiken är ett kraftfullt språk, ett språk som kan nå längre än orden.  
I mötet med människor som lider av svår demens, där verbal kontakt helt verkar ha mist sin 
relevans, kan man genom musiken få en förnimmelse av kontakt och känsla, t.ex. genom att 
man sjunger en gammal välbekant psalm som väcker något – en hågkomst, en känsla – hos 
den sjuke. Även ett mycket litet barn visar reaktioner på musik när man sjunger och dansar 
tillsammans, eller är det gemenskapen, med musiken som vägröjare, som barnet reagerar på? 
Att ”tala om musik” är en svepande formulering. Man kan undra om musiken har något 
egenvärde. Musik i tomma intet – har den någon mening? Visst, vi kan se körledaren, 
notpapperet, CD-skivan, pianisten, sångaren. Men själva musiken, den flyger i en luftig rymd 
och ”blir till” i mötet med våra hörselorgan, vår hjärna och vårt hjärta. Det finns ett uttryck 
som lyder: Skönheten finns i betraktarens öga. Kanske musiken blir till i lyssnarens öra? 
Man talar ofta om musikens positiva krafter, vilket jag gärna ställer upp på. Men jag vill 
också varna för de negativa. Enligt min uppfattning kan musikutövandets ångestreducerande 
kraft i vissa fall vara negativ för utövaren. Det är om man exv. med körsångens hjälp, lättar en 
aning på ett inre eller yttre tryck så pass att det hindrar en från att göra en radikal förändring 
av det som är fel i ens livssituation. Den lilla ångestdämpningen kan faktiskt göra så att de 
negativa omständigheterna vidmakthålls i stället för att förändras. Detta gäller naturligtvis 
under förutsättning att förhållandena över huvud taget går att förändra i positiv riktning. 
Vi lever i en samhällsstruktur där målen är individuella. ”Förverkliga dig själv”, är 
honnörsstrategin framför andra. Sätten att nå dit är många. Det finns kunskapsrelaterade 
kurser där man kan lära sig språk, teknik, matematik etc. Man kan utveckla sitt kunnande i 
olika hantverk, aktieförvaltning, trädbeskärning, kostfrågor och mycket mer. Kroppen får sitt 
genom olika motionsformer där den trendkänslige kanske väljer Pilates eller spinning, medan 
någon annan nöjer sig med promenader. Viktväktarna finns som en hjälp mot övervikt med 
alla dess kända och destruktiva följder. 
Allt detta kan självfallet ge ökad självkänsla och ökat självförtroende vilket i sin del höjer 
livskvaliteten. 
Ändå bjuder livet också på svårigheter för de flesta av oss. I dessa svårigheter kan frågor av 
existentiell karaktär dyka upp. Vem är jag, vart är jag på väg, finns det något mer än det jag 
ser och hör, är detta allt? Rådfrågar man den analytiska psykologin svarar den att en process 
börjar ge sig tillkänna i medelåldern, beskriven av C. G. Jung som Individuationsprocessen. 
Denna process föder just dessa frågor och har enl. Jung syftet att leda till människans 
självförverkligande, paradoxalt nog genom att befrias från de masker hon själv ålägger sig. 
Jung menar att människan till sin natur är gränsöverskridande; Jung säger sig inte tro på Gud, 
han menar sig veta.1 Även om man inte känner till de jungianska antagandena, eller helt 

 
1 Owe Wikström/Anton Geels m.fl.: Den religiösa människan, Natur och Kultur 1999, sid. 370 
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enkelt avvisar dem, är det ett faktum att vi i Sverige har begreppet medelålderskris, ibland 
mera preciserat som fyrtio- eller femtioårskris. I vår del av världen premieras ungdom och 
hälsa. De människor som på reklambilder finns med för att göra en vara attraktiv och 
begärlig, är nästan undantagslöst strålande av just dessa två egenskaper. I den mån äldre 
människor förekommer i reklam ser de i alla fall alltid strålande friska och lyckliga ut. 
Ändå vet vi vad som väntar runt hörnet: åldrandet och döden. För somliga, inte så få, även 
ohälsan. Livet saktar farten och frågor får plats att breda ut sig mer än tidigare då 
vardagsplikterna krävt mycket utrymme. En fråga som då kan infinna sig är: Var detta allt? Är 
detta allt? Finns det något bortom döden, något som kanske följer oss redan här och nu men 
som jag inte sett eller märkt, kanske pga. allt annat som tagit tid och kraft? 
Journalisten Göran Skytte, inflytelserik 40-talist, tidigare ateist, numera bekännande kristen, 
talade under ett föredrag den 23 januari 2007 om något han kallar ”jagiskheten” (jfr med det 
jungianska begreppet ”jaget”). Med detta avser han den självcentrering han tycker utmärker 
sin generation. Enligt Skytte yppar denna jagiskhet sig så att man vill ha inflytande, makt och 
respekt för att andra människor skall tycka att man ”är något”. Jag väljer här avsiktligt ordet 
”något” framför ”någon” för att visa att det inte främst är de personliga dragen som skall 
beundras utan de statuspositioner man erövrat. ”Titta vad jag är!” 
I radioprogrammet ”Tankar för dagen” i P1 den 30 januari 2007 anknyter journalisten Lars 
Hillås till samma tema. I sitt extraarbete som busschaufför tycker han sig märka att 
samarbetet mellan trafikanterna hela tiden minskar, och att individen tar alltmer utrymme i 
form av medvetna felparkeringar och andra trafikförseelser där man tvingar andra trafikanter 
till dåliga lösningar pga. att de egna önskemålen alltid går först. 
Mina tankar kring detta är att när det individuella önskemålen får breda ut sig alltmer på 
bekostnad av de mångas väl, infinner sig en tomhet och så småningom en känsla av ensamhet 
och utsatthet. Jag tror att vi är beroende av att ta hänsyn till varandra, att se varandras 
önskemål och att tillmötesgå dem så långt det är möjligt. Genom transcendenta upplevelser, 
som genom exv. körsång, kan man som vi sett i intervjuerna, nås av känslan att vi är en del i 
något större. Därigenom minskar helt naturligt fokus på den egna individen som den som i 
alla sammanhang skall prioriteras.
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1. Inledning


Vårt liv i Sverige nu är i många stycken präglat av snabbhet, resultat och synlighet. Vi tror vi behöver hinna så mycket: göra karriär, utbilda oss – helst flera gånger, hinna med våra hem, se till att våra närmaste har det de behöver, inte minst av det materiella, och mycket annat.


Inget av detta är något negativt. Det finns mycket glädje och tillfredsställelse i vart och ett av de uppräknade exemplen. Man kan dock undra vem som sätter ribban för allt detta strävande – vi själva? Eller upplever vi – sant eller falskt – påtryckningar från något annat håll?


Men är detta, det synliga, allt? Behöver vi inte också något annat, något som försiggår mer i det tysta och inte kan mätas eller värderas i tid eller pengar? Samtidigt som allt det materialistiska strävandet pågår omkring oss finns en annan längtan. Den syns också, fast lite diskretare. Den syns t.ex. i hälsokostaffärernas försäljning av helande stenar och lugnande musik med valarnas sång. Nya företag som erbjuder olika former av behandlingar som exempelvis helande dans, reikihealing, frigörande andning m.m; allt i syfte att få oss att må bättre, växer upp som svampar ur jorden. Den andra längtan syns också i apotekens sortiment av CD-skivor med olika innehåll. Ett prov på en sådan är den utgåva som lär ut avslappningsträning, syftande till ett större välbefinnande och ökad medvetenhet om nuet, s.k mindfulness.
 Många andra exempel finnes.


Har kyrkan något att ge en människa som söker motvikter till den yttre pågående strävan? Ett svar på den frågan kanske en blick emot kyrkokörsången skulle kunna ge. Många människor går till sina respektive körrepetitioner varje vecka för att ge en del av sin tid åt sången, fortbildningen, förberedelserna inför framträdanden, gemenskapen och vilan från vardagen. Finns där också en upplevelse av en transcendent dimension som än mer motiverar sångaren att ge av sin tid till kyrkokören?


Denna uppsats vill ge några aktiva kyrkokörsångares svar på denna fråga.
Rubriken på denna uppsats; ”Vad man ändå fått vara med om…”, är ett citat från en av de följande intervjuerna.


Jag är intresserad av att veta om det finns körsångare som har fått en känsla av att erfara en annan dimension än det vi kallar verkligheten, under utövandet eller avlyssnandet av körsång.


Termen man brukar använda för denna dimension, i religionsvetenskapliga sammanhang är ”das ganz Andere”. Många människor grubblar över existentiella frågor: om det finns ett liv efter döden, om Gud finns och om han eller hon i så fall kommunicerar med oss. Och om det finns människor som genom körsången tycker sig ha anat ”något mer”, hur påverkas dessa i så fall av denna upplevelse?


2. Syfte


Mitt syfte med studien är att sätta mig in i om det är så att människor genom körsång kan förnimma något som med en religionsvetenskaplig term kan beskrivas som ”das ganz Andere”, dvs. något som ligger utanför det som vi uppfattar som det vi kallar verkligheten.


Jag vill också undersöka de personliga effekterna av sådana upplevelser, exv. om det ger någon sorts effekt som dröjer sig kvar och i någon mån förändrar personens tankar eller värderingar. För att göra detta har jag talat med några aktiva körmedlemmar. Längre fram i uppsatsen kommer jag att redovisa de svar jag fått från dem.

3. Frågeställning


Nedanstående huvudfrågor är ställda till de intervjuade: 
Har du någon gång under körsång upplevt …

1. …att du hamnade i ett förändrat medvetandetillstånd?


2. …att upplevelsen av omvärlden förändrades?


3. …att du fick en förändrad känsla av gemenskap med medmänniskorna?

4. …att du kom i kontakt med något utanför den ”vanliga verkligheten”? Kontakt med Gud?


5. …någon annan typ av ovanlig upplevelse?  Vill du beskriva den?


6. Tycker du att dessa upplevelser har någon religiös dimension?

7. Skulle du vilja beskriva upplevelsen i religiösa termer?

8. Har den någon kvardröjande effekt?

9. Vilken roll spelar körsången och dessa upplevelser i ditt liv?


För att ge ytterligare dimension åt intervjuerna har jag även ställt frågor om de intervjuade personernas religiösa bakgrund.


4. Bakgrund


Vårt land anses bli allt mer sekulariserat. Med sekularisering avses här ”den process av religiös förändring som lett till att intresset för de etablerade religiösa organisationerna minskat och att dessa institutioners inflytande över samhället i dess helhet också minskat”.


Avspeglar denna sekularisering sig i kyrkokoristernas liv? I en studie som religionssociolog Jonas Bromander genomfört visar det sig att visar det sig att en majoritet av dessa är bekännande kristna – drygt hälften. En grupp anser sig ha något Bromander kallar ”egen tro”, de omfattar 24 procent. De som uppger sig vara ”agnostiker” utgör 13 procent, samt slutligen ”ateisterna” som i studien uppgår till endast 4 procent.
  Det framgår inte om den religiösa självupplevelsen är något man tagit med sig in i körverksamheten eller om den utvecklats först genom körengagemanget.


Vad har kyrkokören för funktion i kyrkan? Det kan tyckas som en fråga med ett självklart svar, men det finns i själva verket flera olika, beroende på från vilken utgångspunkt man svarar. Ett svar kan vara att kyrkokören i gudstjänsten skall bibringa musik som är bärare av ordet. Med ”ordet” avser jag här det kristna budskapet. Det pågår en förändring i dagens kyrkomusik, från ”en ordcentrerad hållning till en mer differentierad syn på musiken”.
 

Denna differentierade syn innebär att man inom kyrkan vrider koncentrationen från det lästa, förkunnade och sjungna (bibel-) ordet, mot det som framhäver mysteriet. Detta kan i körsammanhang ske genom att man sjunger sådan musik vars texter har en mer dunkelt och tolkningsbart innehåll än den som nästan ordagrant bygger på bibeltexter, t.ex. musik från kommuniteten Iona utanför Skottland.


Att förklara ”det kristna mysteriet” låter sig egentligen inte göras. Ett mysterium är ju till sin natur något oförklarligt, något som en människa kan uppleva genom olika sinnesintryck, däribland musiken. Här närmar vi oss nu utgångspunkten för denna studie: Finns det möjlighet för en människa att genom körsången uppleva en inblick i en annan dimension? Om svaret är ja, torde en sådan erfarenhet vara något som tangerar en mystik upplevelse. 


Följande citat talar för att man kan svara jakande på några av de frågor (nr. 4, 6 och 7) som jag ställer till intervjupersonerna. Eftersom det inte är någon av dem som citeras ger citatet ytterligare svar, som kan läggas till intervjupersonernas. På motsvarande sätt visar det kommande citatet från religionspsykologen Owe Wikström möjliga svar på frågorna nr. 5, 6 och 7. Rolf Larsson, präst och kyrkomusiker i Svenska Kyrkan, skriver så här: ”Vi kan inte tänka oss en värld utan musik. Tonerna berör djupen inom oss. Rytm, melodi, harmoni lägger något hemlighetsfullt till orden. Även musik utan ord kan leda oss in i världar av mystik. Det finns en mysteriös sida i musiken och sången, som inte låter sig fångas i formler. Kanske är det just därför som så många människor kommer till kyrkans musikgudstjänster. Musiken och sången finner många olika vägar till människorna och svarar mot behov, som ligger djupare än det talade eller skrivna ordet kan tillfredsställa. Sången och den mänskliga rösten har en särställning i musikens värld.”
 

Owe Wikström: ”Kanske är ordet tro överexponerat. Varför inte ta sin rördhet inför Bach, inför musiken, inför det andliga på djupt allvar? Luther skriver att ’musiken giver jag, näst teologin, den högsta äran. Varför? Jo, den skapar i sig inom oss en klangbotten där vi anar Gud, det finns en slags innersta ur-rysning som korresponderar med Guds harmoni”.
                

5. Varför sjunger man i kyrkokör?


Följande citat är hämtat ur boken ”Musiken i Svenska Kyrkans församlingar”, kapitel fem, som handlar om körverksamhet. ”En kör består av enskilda människor som tillsammans har gått in i uppdraget att ansvara för en del av församlingens och gudstjänsternas musik”
 Jag håller med, men med vissa reservationer. För det första kan inte uttrycket avse körer i allmänhet eftersom det finns många profana körer, utan måste avse kyrkligt engagerade körer. Dessutom är min erfarenhet att det sällan är ovannämnda uppdrag som fått den enskilde att börja sjunga i en viss kör. Det är förstås så att uppdraget är som det står formulerat, men skälen till att någon ny medlem kommer med i kyrkokören är ofta andra. Man kan t.ex. ha hört positiva saker nämnas om den kör man vill ansluta sig till: att det är trevlig stämning bland körmedlemmarna, att körledaren är ”bra”, att kören gör framträdanden som det av någon anledning vore roligt att få vara med i för att nu nämna några av skälen till att ansluta sig.

I Sverige har under de senaste åren talats om att nutidsmänniskan är ”privatreligiös”. Vad man menar med detta är att människor inte tydligt vill bekänna sig till exv. kristendomen utan man plockar lite här och där från olika religioner och livsåskådningar, och formar därigenom en privat religion, kanske med en gud att tillbe, kanske inte. Vi körledare vet sällan om våra körmedlemmar är exv. bekännande kristna. Inom Svenska Kyrkan förutsätts att medarbetarna skall dela dess tro och värderingar och den musik som vi sjunger i gudstjänsterna är ofta mer eller mindre tydligt bärare av det kristna budskapet. Men vad som egentligen gäller för koristerna i frågan om personlig övertygelse är luddigt.

Mina personliga erfarenheter är att man som körledare för en kör inom Svenska Kyrkan ofta står inför en samling människor med många olika synsätt på religion och personlig tro. En kör inom exempelvis Pingströrelsen är förmodligen mer homogen ur den aspekten. Vad som rör sig på djupet inom människor kan vi ju inte veta förrän vi får ett ärligt svar på en uppriktig fråga.

Jag har i min kör många olika kategorier av människor. Dels de som är öppet och bekännande kristna, som på eget bevåg går i gudstjänster och aktivt deltar i böner och liturgiska svar. Inte så sällan tillhör de en frikyrkoförsamling, men väljer ändå att vara med i min kör.


Så finns de som inte aktivt gått i kyrkan annars, men som gärna medverkar i kören under gudstjänster. Man kan märka att de med tiden blir mer och mer förtrogna med vad som händer i gudstjänsten, och de verkar även trivas i situationen.


Ytterligare en kategori (det finns naturligtvis ännu fler) är de som tycker om att sjunga i kören men som tycker att det här med kyrkan egentligen är ganska onödigt, om det inte vore för att den ger tillfällen till fina och bra framträdanden. Här är musicerandet i sig ofta det förhärskande skälet till att personen är med i kören, kanske kopplat till en bindning till körledaren eller någon person i kören.


Med en så splittrad skara är repertoarvalet en knepig fråga. Den första kategorin vill gärna sjunga tydligt kristen musik, gärna lovsånger och innerliga texter, något som får den sistnämnda kategorin att reagera negativt. ”Halleluja” och ”jubla” är inte ord som känns bekväma för dem. Mittenkategorin sjunger gärna musik med kristen prägel, men det får inte heller hos dem vara ”för mycket”, även om de är tolerantare än kategori nr 3. 


6. Material och metod


6.1. Intervjupersonerna

Intervjupersonerna är till antalet tre. Samtliga är över 60 år, de exakta åldrarna kommer att redovisas senare i uppsatsen. De är aktiva i någon av kyrkokörerna i min bostadsort, en stad i södra Norrland. Alla intervjuade har läst och godkänt det jag skrivit ner under intervjun, samt bearbetningen av materialet.


Körmedlemmarna jag intervjuat är alltså två kvinnor och en man, som kommer från olika religiösa och sociala bakgrunder. Två av dem är bosatta i den stad där jag bor och arbetar, medan en är bosatt i en intilliggande ort. De namn och åldrar som nämns i intervjun är autentiska, allt efter personernas medgivande. Intervjuerna ägde rum i maj 2004 och augusti 2005.


6.2. Metod

Mitt val av intervjupersoner utgick från en intresseanmälan jag skickade ut till aktiva kyrkokörsångare, och de svar jag fick in utifrån denna. Som framgår av kommande text kom urvalet av intervjupersoner ändå att gå till på ett lite annat sätt. Personerna är valda eftersom de har uppgivit att de har något de vill berätta – de är alltså inte slumpvis utvalda och representerar inte ett tvärsnitt av kyrkokörsmedlemmarna utan helt och hållet sig själva.


6.3. Miljön

Eftersom jag själv har erfarenhet av de upplevelser jag ovan beskrivit, och har ett starkt intresse för de frågorna föll det sig naturligt för mig att välja detta uppsatsämne. Jag arbetar med musik inom Svenska Kyrkan som församlings/kyrkomusiker – körverksamhet i församlingsarbete är alltså en van miljö för mig och jag känner mig förtrogen med den kultur som finns där. Min förhoppning var att intervjupersonerna, som en följd av att de känner till min bakgrund, skulle våga tala öppet om de frågor jag ställde. Mina farhågor var annars att detta ämne upplevs som så privat, att man undviker att lämna ut sig och sina upplevelser pga. risken att få en oönskad reaktion från samtalspartnern. Detta antagande visade sig stämma, de flesta intervjuade ansåg att ämnet var oerhört privat, men att de hade förtroende för mig som lyssnare och tolkare av deras berättelser.


6.4. Egna erfarenheter


Jag är sedan 1989 anställd som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i den stad där jag bor, en ort med 12 600 invånare varav 10 700 tillhör Svenska Kyrkan. I denna tjänst ingår bl.a. att leda en kyrkokör, vilket jag alltså gör. Under årens lopp har jag kommit att reflektera allt mer över vad det är som gör att flertalet körmedlemmar troget kommer på övningarna, många år efter år, trots mörker, dåligt väder, sjukdom, dålig publikuppslutning vid konserter och gudstjänster med mera. Mot dessa negativa faktorer skall då ställas de positiva: delaktigheten i musicerandet och musikens skönhet, det sociala samspelet med övriga körmedlemmar, den ökade allmänbildningen i samband med körledarens undervisning, god publikuppslutning vid konserter och gudstjänster (som ju också förekommer) med mera. Men räcker dessa positiva faktorer, som man ju sanningen att säga kan få på andra sätt än via körsjungandet? Kunde det vara så att det finns något ytterligare, kanske rentav något utanför det vanliga, det synliga och påtagliga?


Jag har själv erfarenheten av att starka upplevelser, t.ex. i samband med uppförandet av Matteuspassionen av J.S. Bach, kan ge upplevelsen av att det finns en annan verklighet som låter sig anas. På grund av upplevelsens karaktär är det följdriktigt svårt att finna ord för den. Jag började undra om det fanns fler än jag som hade denna erfarenhet och fann det sannolikt att det var så, vilket intervjuerna också ger belägg för.


Owe Wikström skriver: ”Fornkyrkan hade en särskild term för den smärtsamma glädje som människan erfar inför det vackraste: Suspiria, den heliga gråten. När strupen rörs samman därför att exempelvis vissa av Bachs satser av passacaglia i c-moll (BWV 582) är så vackra, eller när… rysningar väcks inom oss då vi ser våra barn sjunga i kör, är detta inte alls en följd av slump eller naiv sentimentalitet. Dessa känslor utgör indikationen på den skapelsens Gud som via sin skönhet vill låta människan ana snarare än veta att han finns.”
  Med risk att låta förmäten vill jag ändå påstå att jag vid några tillfällen tror mig ha drabbats av denna suspiria, senast när jag såg en tv-dokumentär om den kanadensiske pianisten Glenn Gould. Under ett kort avsnitt framförde Gould, tillsammans med andra ypperliga musiker, ett avsnitt ur en Bach-kantat, vilket omedelbart framkallade den ovan nämnda smärtsamma glädjen som Owe Wikström skriver om, hos mig. 


6.5 Min relation till de intervjuade


Min första tanke inför dessa intervjuer var att skicka ut intervjufrågorna till en stor grupp och därefter se vad som kom fram i de förväntade svaren, för att slutligen bestämma vilka jag skulle intervjua. Det föll sig naturligt för mig att skicka frågorna till samtliga deltagare i kyrkokören som jag leder, vid den tidpunkten 38 personer.


Reaktionen blev en annan än jag förväntat mig. Min förmodan var att ungefär 6-7 personer skulle nappa på att delta i intervjuerna, och att flera skulle visa ett visst, om än diffusare, intresse. Men det blev inte så. Inte någon kom och uttryckte sin vilja att bli intervjuad. De allra flesta kommenterade över huvud taget inte mina frågor, som jag hade skickat med som bilaga i ett s.k. körbrev, där också annan information erhölls. Jag funderade en del över hur detta skulle tolkas och tog upp frågan muntligt i samband med en körrepetition.


Min känsla var att det blev en något besvärad stämning när jag gjorde det. Även körmedlemmar som annars talar ganska lätt och obehindrat om det mesta skruvade på sig. Därför lämnade jag snart ämnet och beslöt mig för att gå till väga på ett annat sätt.


Det blev istället så att jag funderade över vilka personer som skulle kunna tänkas ha något att berätta i ämnet, och efter att ha kommit fram till tre namn frågade jag dem direkt. Alla tre svarade ja, till min stora glädje. Av dessa tre var endast en medlem i min nyss nämnda kyrkokör. Värt att notera är att det är de intervjuades berättelser och egna tolkningar som jag kunnat studera. Deras erfarenheter kommer fram i dessa berättelser, och de tolkas i sin tur utav mig.

6.6. Problematik i intervjusituationen


Eftersom de personer jag intervjuat vet att de är handplockade, i kombination med att samtliga har en personlig relation till mig, finns det en risk att dessa faktorer kan ha påverkat svaren i olika riktningar. Exempel på sådana risker är att de intervjuade, medvetet eller omedvetet, ger mig de svar de tror att jag önskar och förväntar mig och/eller att jag tolkar in saker i svaren som de intervjuade varken har sagt eller menat.


Den metod jag använt för att i görligaste mån undvika detta är att tydligt byta roll, och visa att personen framför mig under intervjutillfället också har bytt roll, från de vi vanligen har i umgänget. Det har gått till så att jag på ett precist sätt avtalat tid och plats för intervjun, varit noga med att starta intervjun på just denna tid och att inledningsvis berätta om studien på ett vänligt men tydligt och formellt sätt. Jag har också varit noga med att strikt hålla mig till ämnet och inte inflika meningar om personliga och i sammanhanget ovidkommande saker, helt enkelt inte blanda in andra saker än de som varit aktuella. Dialogen blev ju också av en annan karaktär än den vanliga, då jag hela tiden förde anteckningar. Vi har inte heller t.ex. druckit kaffe under intervjuerna, allt för att lättare kunna behålla koncentrationen kring ämnet.


För att säkerställa att jag uppfattat svaren rätt, har naturligtvis varje person fått läsa utskriften av sin egen intervju. Visst finns en risk att jag som intervjuare i någon grad påverkat intervjupersonerna, men direkta felaktigheter tror jag inte förekommer i intervjuerna. Däremot tror jag att vars och ens omedvetna kan spela en ett spratt, eftersom var och en av oss tolkar varje situation och replik på vårt eget individuella sätt.


7. Intervjuerna


7.1. Intervju med Ingrid 18 maj 2004

Ingrid är en person som under lång tid – flera decennier – varit aktiv i kulturlivet i den stad där vi båda bor. Sättet på vilket hon varit aktiv framgår av intervjun nedan. Eftersom jag själv också arbetar med kultur, främst musik i olika former, har våra vägar korsats helt naturligt, med tanke på att vår kommun inte är större än att vi ”kulturarbetare” i allmänhet känner till varandra. Under 90-talet blev vi arbetskamrater då vi båda var anställda i samma församling inom Svenska Kyrkan, delvis med likartade arbetsuppgifter, delvis med helt skilda, pga. våra tjänsters olika karaktärer. Ingen av oss har regelbundet varit medlem i någon av den andras körer. Däremot har vi vid ett flertal tillfällen arbetat tillsammans och hjälpt varandra med bl.a. konferencierskap och ackompanjemang. Under årens lopp har vi kommit att känna varandra väl och har också utvecklat en vänskap och förtrolighet. Kombinationen av just denna förtrolighet och de erfarenheter som jag anade att Ingrid hade, gjorde att jag frågade henne direkt om hon ville svara på mina intervjufrågor.


Ingrid presenterar sig själv åldersmässigt som en ”kvinna 60+”. Hon beskriver sig som uppvuxen med sång och musik i en stad i södra Norrland, och är sedan tidiga barnaår medlem i Missionsförbundet, nuvarande Missionskyrkan. Ingrids far sjöng mycket, och modern var en ofta anlitad pianist i alla upptänkliga sammanhang, inte minst inom församlingen. Ingrid tycker sig därför ha en koppling mellan musik och religiositet sen barnsben. 


En stor upplevelse, inte minst andligt, var när hon hörde Matteuspassionen av J. S. Bach sändas i radio. Ingrid var vid det tillfället runt 13 år gammal.


Från barn- och ungdomsåren minns Ingrid musicerandet i församlingen, där alla åldrar förenades i denna gemensamma aktivitet. Det var givande – det kändes som ett förtroende att få vara med; Ingrid kände sig stor. Som tonåring blev Ingrid medlem i Missionskyrkans kör.


Ett minnesvärt tillfälle är Missionsförbundets 75-årsjubileum år 1953 som firades på Stockholms stadion. Då var Ingrid 15 år, och kände en stark längtan efter mer musik bryta fram.


Så småningom följde småskollärarseminarium i Strängnäs där det fanns en musikdirektör som inspirerade. Ingrid sjöng i seminariekören, bl. a. i Strängnäs domkyrka, men hann också spela både orgel och piano. Vidare följde tjänstgöring som lärare i Kallinge, Blekinge, och avläggande av kantorsexamen i Lund år 1957.


Ingrid kom till Tyresö och blev efterhand såväl speciallärare som studierektor och rektor. Under denna period var hon mycket aktiv som körsångare i såväl KFUM: s kammarkör som leddes av dåv. kyrkomusikern i Engelbrektskyrkan, Dan-Olof Stenlund, Engelbrekts motettkör samt Filharmoniska kören. Den sistnämnda leddes av Anders Öhrwall. Körerna företog flera resor och framförde många stora verk, där Ingrid särskilt nämner Mahlers åttonde symfoni.


I början av 80-talet flyttade Ingrid tillbaka till sin födelseort, där hon blev medlem i två kyrkokörer samt började arbeta som församlingssekreterare och kyrkomusiker. Hon blev därigenom också flick- och barnkörledare. Nu leder hon missionskyrkans kör samt ”Visst-kan-vi-sjungakören”, en kör där alla får vara med oavsett sångbakgrund, och där den renodlade sångglädjen står i centrum.


Det finns mycket mer att berätta om Ingrids liv, men jag avslutar den biografiska delen med att säga att hon var en av de allra första som tog högskolepoäng i ämnena personlig utveckling och mental träning, vid högskolan i Örebro.


7.1.1. Undersökningens huvudfrågor/Ingrid


Efter genomläsning av huvudfrågorna svarar Ingrid: Vid vissa tillfällen i motettkören när ”allt stämde” upplevdes kören som ett helgjutet instrument som dirigenten spelade på. Alla var i samklang och samförstånd. En körmedlem yppade: ”Det är märkvärdigt, tänk om alla fick dö i detta tillstånd av fokusering och fulländning – det vore lycka!”. Känslan kan beskrivas som att helheten blir mer än delarna och detta upplevs som ett sällhetstillstånd, en reningsprocess. Sången fungerar som terapi – man töms på tankar, förnimmelser och känslor och man får in goda förnimmelser såsom glädje och självkänsla.


Ingrid: ”I den stora, sakrala musiken, i synnerhet Bach, erfar jag närheten till Gud. Verdi är storslaget, men Bach är ändå något mer, det är mer insida. Efter att ha sjungit Matteuspassionen kan man behöva en präst, för att tala om saker som kommer upp.”


Ett annat tillfälle som Ingrid speciellt nämner är ett tillfälle när hon deltog i uppförandet av Allan Petterssons tolfte symfoni, där texterna bl.a. handlar om medmänsklighet och socialt ansvar. Under uppförandet stod det plötsligt så klart för henne att allt hänger ihop, och att det var omöjligt att förstå varför världen ser ut som den gör. Ingrid ville att hela världen skulle få ta del av det budskap som musiken frambringade, med körsångarna som medel.


7.2. Intervju med Ann-Marie 21 maj 2004

Ann-Marie är också en kvinna som under många år har deltagit i stadens kulturliv. Ann-Marie är, förutom sitt aktiva utövande som framkommer i intervjun, en flitig besökare av konserter, författaraftnar, utställningar och andra kulturevenemang. Hon är även som sådan mycket aktiv, reflekterar över det hon ser och hör, och är ofta på de arrangemang jag själv ordnar. Det är mycket stimulerande att ha Ann-Marie som publik just för att hon är så engagerad och ger respons på vad hon lagt märke till, ofta med nytänkande och intressanta synvinklar. Hon funderar mycket över filosofiska/teologiska spörsmål och skriver en hel del om detta, vilket jag har fått ta del av.


Även Ann-Marie har gett mig förmånen att få utveckla bekantskapen till vänskap, och vi har under årens lopp haft djuplodande samtal om såväl svåra som lätta ämnen. Dessa samtal i samband med Ann-Maries musikaliska intresse gjorde att jag bad henne delta i intervjun.


Ann-Marie är född och uppvuxen i en nordlig svensk stad, men bor nu sedan länge i en stad i södra Norrland. Hon är vid tiden för intervjun något över 70 år. Hennes föräldrar var uppväxta i laestadianska hem, men ingen av dem delade den tron. Fadern kallade präster för lögnare. Modern var kluven, hon var inte bekännande kristen men tyckte illa om exv. kortspel och annat som ansågs syndigt. Mitt emot familjens bostad låg Baptistkyrkan. Där fanns en söndagsskollärarinna som Ann-Marie tyckte om. Hon ville gärna kunna svara på ”frökens” frågor och tyckte det var en brist att inte alltid kunna det. Under sin uppväxt kände sig Ann-Marie ambivalent i sin trosuppfattning, men när hon nu tänker efter tycker hon sig se att det finns en röd tråd av tro genom livet. Konfirmationen i Svenska Kyrkan var dock inte speciellt givande.


Sommartid vistades Ann-Marie på landet hos sina morbröder. Dessa var, tillsammans med sina familjer, praktiserande laestadianer. De hade möten hemma hos varandra där man spelade psalmodikon, vilket var det enda tolererade instrumentet. Ann-Marie trivdes väldigt bra hos dessa släktingar. De var snälla. I Ann-Maries liv var det fattigt på beröm och känslor, förutom hos dessa morbröder. Hon talar t.o.m. om en missunnsamhet gentemot varandra. Känslorna sparades till exv. begravningar då det förekom en myckenhet gråtande, varefter det följde en stor fest. Vid vissa möten förekom ”liikutuksia”, en sorts hänryckning då det var tillåtet att dansa och krama om varann.


Ann-Marie har aldrig tillhört någon församling.


Som 12-åring fick Ann-Marie en mandolin och hon spelade för sina klasskamrater. Som 19-åring började hon på förskoleseminarium, detta med hjälp av dispens pga. hennes låga ålder. Där deltog Ann-Marie i en ensemble, som har följts av flera under årens lopp, både som sångare och instrumentalist.


För sin första lön köpte Ann-Marie en fiol. Fiolmusik var det vackraste hon hade hört, och hon började ta lektioner.


Som förskollärare arbetade Ann-Marie följdriktigt med små barn, något hon tyckte om och beskriver som sin plats i livet. Hon tycker att de små är förutsättningslösa och gör svåra saker enkla. Ann-Marie var mycket kreativ under sin lärartid. Hon sjöng och spelade med barnen, spelade dockteater där hon själv stod för docktillverkning, scenografi och manus. Hon ledde också studiedagar i musik för andra lärare.


I och med giftermål kom musiken dock att ta en betydligt mindre plats än tidigare i Ann-Maries liv. Detta hade negativa effekter, Ann-Marie kände det som att hon krympte och fick sämre självförtroende. I och med de egna barnens ankomst och uppväxt kom musiken åter in i livet. Hon sjöng och spelade blockflöjt med dem, och till sist tog hon fram fiolen igen och började spela med orkesterföreningen. Så följde vikariat som musiklärare och så småningom en tjänst. Självförtroendet växte i takt med att uppdragen blev fler – kompanjonlärarskap, sånggrupper igen och blockflöjtsgrupper. Numera är Ann-Marie inte ute i arbetslivet, men är ändå aktiv, bl.a. som medlem i stadens kyrkokör.


7.2.1. Undersökningens huvudfrågor/Ann-Marie


Ann-Marie har vid flera tillfällen upplevt att vardagligheten försvunnit och ersatts av en stark känsla av kärlek, trygghet och gemenskap med de omgivande människorna. Detta har hänt bl.a. under körsång. När texten och sången bär varandra och är överens och allt blir en helhet har det ibland känts som om allt fått en dimension till. Ett sådant tillfälle var vid framförande av julmusik. Kyrkorummet strålade av levande ljus, och Ann-Marie kände en stark delaktighet i allt närvarande. Hon känner att Gud finns i allt och att Gud än en gång visat sin närvaro genom det inträffade. Ann-Marie upplever detta som en stor nåd, och hon kan också erfara denna känsla vid åsynen av en blomma, en färg, ett djur eller någon naturupplevelse. Hon tycker att Gud är närvarande och det är när tingen får en dimension till som Guds närvaro kan förnimmas. Ann-Marie har vid några tillfällen erfarit en stark, befriande känsla, som ett annat medvetandetillstånd. Detta skedde en tid efter Ann-Maries mors bortgång.  Tingen fick en sorts andlighet och Ann-Marie drabbades av känslan av att allt hör ihop och att hon själv är på jorden på besök.


Denna känsla av transcendens varar en tid, sen bleknar den bort och verkligheten träder tillbaka. Men kvar finns ett minne av händelsen, som en kraftkälla.


7.3. Intervju med Alve 23 augusti 2005

Alve har jag lärt känna under de senaste åren, från början som make till en av mina väninnor. Alve och hans hustru delar ett stort musikintresse, musicerar ofta tillsammans och är båda medlemmar i den kyrkokör jag leder. Alve är alltså en av mina körmedlemmar. Genom Alves hustru har vi lärt känna varandra mer än vad som är fallet med de flesta andra körmedlemmarna, där ju kontakten sker huvudsakligen, och ibland enbart, i körsammanhang.


Alve är en man som funderar mycket över livet och reflekterar över det som sker. Han är en man som har stor tillgång till sina känslor, han gläds åt det sköna han ser, sörjer över det han uppfattar som negativt och döljer inte dessa känslor under någon sorts yta eller attityd. Därför är det väldigt lätt att tala med Alve om sådana frågor som intervjun består av, och detta i samband med Alves stora musikintresse och hängivenhet i kören gjorde att jag bad honom delta i intervjun.


Alve är en man som är född och uppvuxen på en mindre ort i södra Norrland. Han är i skrivande stund 74 år gammal och bor i traktens huvudort. 


I femårsåldern hittade Alve ett munspel utmed vägkanten. Det var som en uppenbarelse, beskriver Alve, som tog hem munspelet och började ta ut melodier på det i vedboden. Modern var positiv till detta, medan fadern tyckte det var störande. 


I skolåldern fick Alve ett leksaksdragspel i gåva av sin morbror – det var det första dragspelet.


När Alve börjat skolan inträffade en tragedi i familjen, som på grund av detta blev tvungen att lämna sitt hem. Alve fick då bo hos en lärarinna som ägde en tramporgel. Denna orgel fascinerade Alve. Han berättar att han handgripligen fick slitas från den, medan han höll sig i de fastsittande ljusstakarna så länge det gick.


Hos lärarinnan och hennes syster som också fanns i hushållet, rådde en helt annan kultur än i det forna hemmet. Detta ledde till en förvirrad känsla hos Alve när han träffade sin biologiska familj. Saker som var påbjudna hos de båda systrarna, medlemmar i missionsförsamlingen, betraktades med avoghet hos fadern i synnerhet.


I skolåldern kom Alve i kontakt med föreningslivet genom NTO och SSU. Han lånade dragspel av ”gubbarna”, och fadern blev till sist motvilligt intresserad och kom så småningom hem med ett Hagström-dragspel till Alve.


Alve spelade på gehör, och mamma sjöng. Repertoaren bestod exv. av schlagers: Drömmen om Elin och Konvaljens avsked.


Efter skolslutet väntade arbetslivet i form av springpojks- och lärlingsplatser. Idrotten tog nu också tid och musikutövandet kom i bakgrunden. Men radion fanns ju, och Alve slutade aldrig lyssna. Han minns lördagskvällarna framför radion. Alve tycker att han lärde sig mycket av att lyssna.


I 23-årsåldern kommer suget att spela igen. Alve har gjort militärtjänst vid jägarskolan i Kiruna och spelat där i en duo. Nu blir han fabriksarbetare, arbetar dubbla skift och köper för 800 kronor ett litet rött dragspel. Han är nu också medlem i Normans kvintett, som är populära bl.a. i Järvsötrakten. Men familjeskäl gör att det än en gång blir nödvändigt med ett uppehåll i det aktiva musicerandet, något som Alve beskriver som negativt.


Alve arbetar nu åt bygdens kraftbolag och ombeds av arbetskamraterna att delta i 1961 års ”Kraft-Revy”. Nu börjar en tid där musiken åter får ta plats. Alve leder TBV-kurser i dragspel och gitarr. Hans huvudsyfte med kurserna är att deltagarna skall trivas och ha en fin gemenskap, vilket också lyckas. Han flyttar ett par gånger, köper en orgel, går med i Teaterföreningen och spelar i en trio.


Genom sitt giftermål och hustruns intressen har Alve kommit in i en kyrklig gemenskap. Detta är något som Alve haft en dragning till länge, och nu infrias drömmen. Alve går med i den kyrkokör där hustrun är verksam. Detta är hans inkörsport till kyrkomusiken, och han går även med i en annan kör med kyrkan som huvudman. Dessutom är Alve och hans hustru ofta anlitade som duo vid olika sammankomster och turnerar flitigt i bygden. Musiken har trätt in på allvar i Alves liv och har nu en stor och bärande roll.


7.3.1. Undersökningens huvudfrågor/Alve


Musik som utövas i kyrkobyggnaden har stor betydelse för Alve, både när han själv deltar som sångare och/eller musiker, och när han sitter i bänken och lyssnar. Han nämner också bönerna, bilderna, ikonerna och stämningen som bärare av en helhetsförnimmelse som sträcker sig utanför den egna personen. ”Jag finns här men är ändå utanför mig själv”, är Alves egen målande beskrivning av detta tillstånd. Under själva musicerandet, körsången kommer ibland en salighetskänsla, men också följande frågor till Alve: Är jag värd detta? Vad har jag gjort som får uppleva detta? Är det här verklighet?


Alve tycker att alla dessa frågor och förnimmelser öppnar honom för ett tillstånd som han har längtat efter länge, utan att vara medveten om det, och utan att tidigare ha kunnat definiera det.


8. Analys


8.1 Informanternas svar relaterade till varandra


Nedanstående huvudfrågor är ställda till de intervjuade: 
Har du någon gång under körsång upplevt …


1. …att du hamnade i ett förändrat medvetandetillstånd?


2. …att upplevelsen av omvärlden förändrades?


3. …att du fick en förändrad känsla av gemenskap med medmänniskorna?


4. …att du kom i kontakt med något utanför den ”vanliga verkligheten”? Kontakt med Gud?


5. …någon annan typ av ovanlig upplevelse?  Vill du beskriva den?


6. Tycker du att dessa upplevelser har någon religiös dimension?


7. Skulle du vilja beskriva upplevelsen i religiösa termer?


8. Har den någon kvardröjande effekt?


9. Vilken roll spelar körsången och dessa upplevelser i ditt liv?


Ingrid, Ann-Marie och Alve uttrycker tydligt jakande svar på de fyra första frågorna. 

Det är svårt att separera vars och ens svar i fyra delsvar då de uttrycks mer som en helhet med delarna sammanflätade. Ingrid är den som tydligast definierar just körsjungandet som ett tillfälle att nå utanför den ”vanliga verkligheten”. Detta utesluter dock inte att hon erfarit detta även vid andra tillfällen kopplade till musik. Ann-Marie nämner också körsång och även andra tillfällen, exempelvis naturupplevelser och vistelse i vackra kyrkorum. Alve har också samma erfarenhet av det egna körsjungandet, men han poängterar också möjligheten till gränsöverskridande känslor när han är lyssnare/mottagare.


Ingrid uttrycker sin religiositet i klart kristen kontext. Hon har en stabil förankring och trygghet inom Missionsförbundet (numera Svenska Missionskyrkan), och är en aktiv och engagerad medlem där, samtidigt som hon är lika aktiv och engagerad inom Svenska Kyrkan. Detta är ganska ovanligt, åtminstone i den ort där vi bor. Ingrid reflekterar över båda samfunden och köper inte okritiskt vad som sägs eller försiggår inom något av dem. 

Ann-Marie är uppvuxen i ett hem med olika religiösa värderingar med influenser från laestadianismen och har inte den självklara barnatron med sig i bagaget, åtminstone inte som ett resultat av uppfostran. Ann-Marie har alltid varit en sökare och har hämtat kunskap och teorier om gudstro och religiositet där den har stått att finna.


Alve har återknutit kontakten med religionen i vuxen ålder, den han fann i unga år hos de lärarinnor han då tillfälligt bodde hos. Han känner att den motsvarar en längtan han burit på i många år.


Det är möjligt att dessa erfarenheter hos Ingrid, Ann-Marie och Alve förklarar det faktum att Ingrid talar om Gud som ett vardagligt och välkänt begrepp medan Ann-Marie och Alve använder vidare begrepp, exempelvis ”salighetskänsla”. Men det skulle också kunna vara skillnader i uttryckssätt, beroende på vilken vokabulär man brukar använda.


En av frågorna i undersökningen är ju huruvida de upplevelser informanterna beskrivit har någon kvardröjande effekt. Där lämnar alla tre samstämmiga svar, även om de formulerar dem olika. Upplevelsens känsla tonar bort efter en tid. Men minnet av den lever kvar.


Både Ann-Marie och Alve säger att de vid flera tillfällen upplevt att de hamnat i ett förändrat medvetandetillstånd. Alve beskriver det som en känsla som sträcker sig utanför den egna personen, en sorts vidgning av sina gränser som på ett positivt sätt innefattar allt i en försonande helhet. Samtidigt slår mindrevärdeskänslorna till: ”Är min känsla sann och verklig eller är den bara en överspänd fantasi? Är jag värd att få uppleva detta?”


Denna sistnämnda fråga ställer inte Ingrid. Ingrid är, bland annat tack vare sin uppväxt i en aktiv församling, väl förtrogen med bibeltexter och utläggningar av dessa. En del i förkunnelsen om det kristna budskapet är att allt vi ges är av nåd. Vi kan omöjligt ”förtjäna” denna nåd och därmed är frågan huruvida vi är värdiga eller ej inte relevant. Detta skulle kunna förklara just denna skillnad mellan Ingrid och Alve. Ingrid finner det naturligt att vilja samtala med en präst efter att ha sjungit Matteuspassionen. Hon har en icke okritisk, men självklar förankring i kristendomen.


Ann-Marie talar om nåden och sätter den inte i samband med den egna personens fel och förtjänster. Hon berättar med lätthet om möjligheten av andra dimensioner. Ann-Marie antyder att hon räknar med en annan tillvaro som en verklighet. Hon beskriver också att denna kan ge sig tillkänna bland annat under körsång.


8.2 De intervjuades religiositet


Ingrid, Ann-Marie och Alve är enligt min uppfattning religiösa. Med detta menar jag att de uttrycker en tro på något högre väsen eller allmakt. Ingrid kallar detta Gud, och så gör även Ann-Marie. Alves beskrivning av detta begrepp är en tillståndsbeskrivning: ”Något som sträcker sig utanför den egna personen”.


Ingrids deltagande i körsången uppfattar jag som en manifestation av en redan djupt förankrad tro/religiositet. Ingrid säger: ”I den stora sakrala musiken, i synnerhet Bach, erfar jag närheten till Gud”. Ingrids gudsrelation är odiskutabel och självklar. Körsjungandet ger utan tvekan denna relation näring, men Ingrids religiositet är, enligt min mening, så internaliserad med hennes väsen att körsjungandet inte är en nödvändighet för att bevara den, men däremot en viktig möjlighet att uttrycka känsloengagemang. 


Ann-Marie uttrycker tydligt att körsången ger en synergieffekt som fördjupar hennes tro. I och med att dessa upplevelser återkommer på grund av Ann-Maries pågående engagemang i musiken, kan man dra slutsatsen att hennes religiositet därigenom fördjupas. Även för Ann-Marie fungerar musiken som bärare av känslor och uttryck, en tacksamhet för delaktigheten i skapelsen.


Alve å sin sida uttrycker att hans religiösa längtan alltid funnits, och på senare år kunnat manifesteras med hjälp av musiken, inte minst körsången. 
Det verkar vara ställt utom allt tvivel att körsången visat sig vara ett sätt för Alve att komma i kontakt med och uttrycka den religiösa längtan som han beskriver sig ha känt under många år, utan ha haft möjlighet att kunna leva ut den.

8.3 Hur kan körsång fungera i redan religiösa personers liv?


Körsången som rörelse är väldigt stor i Sverige, som vi tidigare konstaterat. Kyrkokörsången intar därvid en särställning eftersom dess syfte är att ge uttryck för en bestämd trosuppfattning, i det här fallet kristendomen, att vara en del i gudstjänsten och att i ord och ton konkretisera det kristna budskapet för att det skall kunna komma koristerna och åhörarna till del.


Enligt religionssociolog Jonas Bromanders undersökning som jag refererar till under punkt 4, är endast 4 % av kyrkokörsångarna i Sverige enligt egen utsago ateister. De övriga, alltså 96%, säger sig vara troende men i den gruppen finns stora variationer (se under punkt 4. Bakgrund). För alla dessa innebär det aktiva medlemskapet i en kyrkokör att man får verktyg att ge uttryck för sin tro genom tonsättningarna och texterna. Vårt samhälle ger vardagligen inte så stora uttrycksmöjligheter för religionen. Jämför vi med exempelvis USA där det är fullständigt naturligt att säga ”God bless you” eller att uppmana till bön, så är vi kollektivt sett hänvisade till speciella ”religiösa platser”, företrädesvis kyrkor, för att på ett accepterat sätt leva ut sin tro. I många samhällen är religionen något som inte kan separeras från samhällslivet då de båda är integrerade, men så icke i Sverige.


9. Sammanfattning


Här går jag tillbaka till huvudfrågorna och sammanfattar resultaten av intervjuerna. 


Har du någon gång under körsång upplevt …


1. …att du hamnade i ett förändrat medvetandetillstånd?


Ann-Marie och Alve uttrycker tydligt att de upplevt detta. Ingrid beskriver snarare känslor av enhet, harmoni och starka positiva förnimmelser som t ex. glädje och självkänsla.
Alla tre upplever för övrigt detta tillstånd som något härligt och stärkande som man gärna vill återuppleva.

2. …att upplevelsen av omvärlden förändrades?


3. …att du fick en förändrad känsla av gemenskap med medmänniskorna?


4. …att du kom i kontakt med något utanför den ”vanliga verkligheten”? Kontakt med Gud?


5. …någon annan typ av ovanlig upplevelse?  Vill du beskriva den?


6. Tycker du att dessa upplevelser har någon religiös dimension?


7. Skulle du vilja beskriva upplevelsen i religiösa termer?


8. Har den någon kvardröjande effekt?


Här svarar samtliga informanter ja. Ingrid och Ann-Marie får båda känslan av att allt hänger och hör ihop, att det finns en sorts ordnande princip i universum, av Ingrid kallad Gud. Alve beskriver en helhetsförnimmelse av allt där han själv är en del – gränserna är otydliga.


Min tolkning är att Ingrid och Ann-Marie under de i intervjuerna beskrivna upplevelserna, också uttrycker att allt under dessa har samma värde, allt och alla har sin speciella uppgift där ingen eller inget är mindre värt än något annat. 


Allt ovan nämnt ses av Ingrid, Ann-Marie och Alve som något som definitivt finns bortom den ”vanliga verkligheten”. Ingrid säger klart att hon i vissa sammanhang erfar närhet till Gud och så säger även Ann-Marie. Alve nämner inte ordet ”Gud” men ger likafullt ord åt en stark helighetskänsla. 


Samtliga beskriver sina upplevelser i religiösa termer såsom Gud, nåd, förnimmelse av Guds närvaro och salighetskänsla. Att det finns en kvardröjande effekt håller alla med om även om den bleknar bort efter en tid. Men minnet av upplevelsen finns kvar och med minnet följer också en längtan efter att få erfara den igen.  

9. Vilken roll spelar körsången och dessa upplevelser i ditt liv?


Att körsången är och har varit viktig i Ingrids, Ann-Maries och Alves liv är ställt utom allt tvivel. I körlivet förkovrar man sig på många sätt, sångligt, musikhistoriskt, framförandetekniskt, interpretationsanalytiskt m.m. Man erfar glädje när kören blir allt skickligare, och upplever gemensam frustration när arbetet inte går bra. Sociala kontakter kan knytas och fördjupas. Allt detta är av stort värde anser Ingrid, Ann-Marie och Alve, men de upplevelser som de betecknar som andliga är de som ger den djupaste dimensionen och kraften.


10. Slutdiskussion


Det är ett faktum att många av församlingarna i Svenska Kyrkan idag brottas med lågt deltagande i gudstjänstlivet. Mycket få, mindre än 2 procent av Sveriges befolkning, besöker Svenska Kyrkans gudstjänster regelbundet. Däremot kommer 80 procent av dessa i kontakt med kyrkan genom kyrkliga handlingar, exempelvis dop, vigsel, konfirmation och begravning. Människor vill se kyrkobyggnaden och höra klockorna, med sina sinnen erfara sådant de förknippar med viktiga händelser i livet.
 För några är musiken det första steget in i kyrkan. Av intervjusvaren i denna uppsats kan man utläsa att körsången kan bana väg för starka upplevelser, till och med sådana som kan betecknas som transcendenta. Enligt kyrkoordningen är kyrkans uppgift att sprida evangelium. I vårt samhälle, så genomsyrat av media- och informationsbrus och högt tempo, finns få tillfällen för den personliga erfarenheten av andakt och fördjupning, just det som Ingrid, Ann-Marie och Alve berättar om. Alla tre betonar hur viktig denna erfarenhet varit i deras liv.


Vår kultur uppmanar individen att först efter eget tankearbete ta ställning i olika frågor. Detta förhållningssätt återfinns långt ner i åldrarna. Redan elever i lågstadiet uppmanas att på egen hand söka fakta till skillnad från forna tiders korvstoppningspedagogik. Inom kyrkan visar sig detta förhållningssätt såtillvida att människor inte oreflekterat sväljer kristendomen med dess trossatser och berättelser pga. tradition eller något annat skäl. En personlig erfarenhet måste till för att individen skall finna det mödan värt att besöka kyrkan.

Vi uppmanas röra oss på ytan av våra liv under en stor del av vår tid. Reklamen för än det ena, än det andra, påtalar vikten av att äga, göra och vara sådant som för tillfället ger status och anseende. Kanske det inte är något fel; alla tider behöver sina definitionsinstrument. Men kyrkan kan dra slutsatsen att den kan erbjuda något annat, som balanserar det i våra liv som berör just ytan.

Som vi har sett, med hjälp av Ingrid, Ann-Marie och Alve, har kyrkan en möjlighet att göra det. I denna uppsats har jag skrivit om körsången. Det finns andra språk, andra möjligheter än musiken. Symbolerna, ritualerna, den meningsfulla tystnaden, beröringen, poesin och bildkonsten är några andra exempel. Genom att erbjuda dessa möjligheter för människor att umgås med sig själv på djupet, kan kyrkan som väsen och byggnad bli en viktig plats i livet. Därigenom skapas också rum för sökande och religion. Därigenom finns en möjlighet för kyrkan att vara just det rum, i bildlig och bokstavlig betydelse, dit människor kan komma för att möta sig själva, sin omvärld och Gud. Kanske kan de ovannämnda olika språken, där körsången utgör ett, vara möjliga nycklar till en annan verklighet.    

11. Personliga reflektioner


Man kan av ovanstående intervjuer dra slutsatsen att en person mycket väl kan få en förnimmelse av något som ligger utanför den s.k. vanliga verkligheten, i samband med körsång. Visst är de intervjuade personerna få, men för mig som frågeställare har inte mångfalden varit intressant eftersom jag i detta fall ser varje enskild som 100 procent, ett eget universum. Om endast en enda person hade kunnat deklarera denna förnimmelse hade det varit bevis nog för mig. Musiken är ett kraftfullt språk, ett språk som kan nå längre än orden. 
I mötet med människor som lider av svår demens, där verbal kontakt helt verkar ha mist sin relevans, kan man genom musiken få en förnimmelse av kontakt och känsla, t.ex. genom att man sjunger en gammal välbekant psalm som väcker något – en hågkomst, en känsla – hos den sjuke. Även ett mycket litet barn visar reaktioner på musik när man sjunger och dansar tillsammans, eller är det gemenskapen, med musiken som vägröjare, som barnet reagerar på?


Att ”tala om musik” är en svepande formulering. Man kan undra om musiken har något egenvärde. Musik i tomma intet – har den någon mening? Visst, vi kan se körledaren, notpapperet, CD-skivan, pianisten, sångaren. Men själva musiken, den flyger i en luftig rymd och ”blir till” i mötet med våra hörselorgan, vår hjärna och vårt hjärta. Det finns ett uttryck som lyder: Skönheten finns i betraktarens öga. Kanske musiken blir till i lyssnarens öra?


Man talar ofta om musikens positiva krafter, vilket jag gärna ställer upp på. Men jag vill också varna för de negativa. Enligt min uppfattning kan musikutövandets ångestreducerande kraft i vissa fall vara negativ för utövaren. Det är om man exv. med körsångens hjälp, lättar en aning på ett inre eller yttre tryck så pass att det hindrar en från att göra en radikal förändring av det som är fel i ens livssituation. Den lilla ångestdämpningen kan faktiskt göra så att de negativa omständigheterna vidmakthålls i stället för att förändras. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att förhållandena över huvud taget går att förändra i positiv riktning.


Vi lever i en samhällsstruktur där målen är individuella. ”Förverkliga dig själv”, är honnörsstrategin framför andra. Sätten att nå dit är många. Det finns kunskapsrelaterade kurser där man kan lära sig språk, teknik, matematik etc. Man kan utveckla sitt kunnande i olika hantverk, aktieförvaltning, trädbeskärning, kostfrågor och mycket mer. Kroppen får sitt genom olika motionsformer där den trendkänslige kanske väljer Pilates eller spinning, medan någon annan nöjer sig med promenader. Viktväktarna finns som en hjälp mot övervikt med alla dess kända och destruktiva följder.


Allt detta kan självfallet ge ökad självkänsla och ökat självförtroende vilket i sin del höjer livskvaliteten.


Ändå bjuder livet också på svårigheter för de flesta av oss. I dessa svårigheter kan frågor av existentiell karaktär dyka upp. Vem är jag, vart är jag på väg, finns det något mer än det jag ser och hör, är detta allt? Rådfrågar man den analytiska psykologin svarar den att en process börjar ge sig tillkänna i medelåldern, beskriven av C. G. Jung som Individuationsprocessen. Denna process föder just dessa frågor och har enl. Jung syftet att leda till människans självförverkligande, paradoxalt nog genom att befrias från de masker hon själv ålägger sig. Jung menar att människan till sin natur är gränsöverskridande; Jung säger sig inte tro på Gud, han menar sig veta.
 Även om man inte känner till de jungianska antagandena, eller helt enkelt avvisar dem, är det ett faktum att vi i Sverige har begreppet medelålderskris, ibland mera preciserat som fyrtio- eller femtioårskris. I vår del av världen premieras ungdom och hälsa. De människor som på reklambilder finns med för att göra en vara attraktiv och begärlig, är nästan undantagslöst strålande av just dessa två egenskaper. I den mån äldre människor förekommer i reklam ser de i alla fall alltid strålande friska och lyckliga ut.


Ändå vet vi vad som väntar runt hörnet: åldrandet och döden. För somliga, inte så få, även ohälsan. Livet saktar farten och frågor får plats att breda ut sig mer än tidigare då vardagsplikterna krävt mycket utrymme. En fråga som då kan infinna sig är: Var detta allt? Är detta allt? Finns det något bortom döden, något som kanske följer oss redan här och nu men som jag inte sett eller märkt, kanske pga. allt annat som tagit tid och kraft?


Journalisten Göran Skytte, inflytelserik 40-talist, tidigare ateist, numera bekännande kristen, talade under ett föredrag den 23 januari 2007 om något han kallar ”jagiskheten” (jfr med det jungianska begreppet ”jaget”). Med detta avser han den självcentrering han tycker utmärker sin generation. Enligt Skytte yppar denna jagiskhet sig så att man vill ha inflytande, makt och respekt för att andra människor skall tycka att man ”är något”. Jag väljer här avsiktligt ordet ”något” framför ”någon” för att visa att det inte främst är de personliga dragen som skall beundras utan de statuspositioner man erövrat. ”Titta vad jag är!”


I radioprogrammet ”Tankar för dagen” i P1 den 30 januari 2007 anknyter journalisten Lars Hillås till samma tema. I sitt extraarbete som busschaufför tycker han sig märka att samarbetet mellan trafikanterna hela tiden minskar, och att individen tar alltmer utrymme i form av medvetna felparkeringar och andra trafikförseelser där man tvingar andra trafikanter till dåliga lösningar pga. att de egna önskemålen alltid går först.


Mina tankar kring detta är att när det individuella önskemålen får breda ut sig alltmer på bekostnad av de mångas väl, infinner sig en tomhet och så småningom en känsla av ensamhet och utsatthet. Jag tror att vi är beroende av att ta hänsyn till varandra, att se varandras önskemål och att tillmötesgå dem så långt det är möjligt. Genom transcendenta upplevelser, som genom exv. körsång, kan man som vi sett i intervjuerna, nås av känslan att vi är en del i något större. Därigenom minskar helt naturligt fokus på den egna individen som den som i alla sammanhang skall prioriteras.
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		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Vad man ändå fått vara med om!


Det är otroligt, egentligen!

Körsång som en möjlig nyckel till en annan verklighet



		Eva Björk

Juni 2007



		C-uppsats, 10 poäng
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