när språket som ska sjungas ligger
bortanför det lätt förståeliga. Men ändå
närvarande en vardagskväll vid 19-tiden
då det är dags för körövning i Brunnby
församlingshem.
Ebbe Aagaard, en av basarna i Brunnby Kyrkokör skriver:
– Att sjunga i kör ger en hel del tillbaka i form av musikaliska upplevelser,
gemenskap, glädje och skratt. Det ger en
inblick i musik-, litteratur- och kulturhistoria, men också i samtida musik och
text /…/ Det är inte fritt från arbete och
anspänning, men också stor glädje och
tillfredsställelse om resultatet är gott.
Och det varierar förstås.

KÖRSÅNG
svårslagen lycka
Text och foto Ingmar Hesslefors

V

i måste utgå från orden, säger
Agneta Weber Sjöholm. Hon
talar om konsonanter och
vokaler som vore de verktyg
för ett stycke trä som ska
snidas och bli något, kanske till och med
något helt.
»Vi« är hennes körer och hon själv,
kyrkomusiker i Brunnby församling sedan
28 år.
– Körerna är navet i församlingens
verksamhet, säger hon.
Den 26 juni har kyrkokören sommarkonsert i kapellet i Mölle, en vacker sommarkväll får vi hoppas. Till dess återstår
det dess bättre, när detta skrivs i mitten av
maj, en hel radda övningar.
Vi som är sopraner, altar, tenorer eller
basar ska fram till konserten bland annat
sjunga som om vore vi bin eller fjärilar.
En utmaning att tonalt breda ut sina vida
vingar, alltså.
– Jag vill välja en repertoar som är
både igenkännbar och utmanande, säger
Agneta.
Inför det här reportaget fick de som ville och
hann, bland Brunnby församlings körer,
svara på varför de sjunger i kör. Svarandet
var frivilligt.
Så här skriver Mona Sennström, medlem i Adlibitum-kören:
– Att sjunga i kör har genom nästan
hela mitt liv gett mig oerhört mycket.
Redan som barn fastnade jag för denna
möjlighet att tillsammans med körkamrater få min›lilla‹ röst att passa in ...
22

Aisté Paltanaviciute:
– På grund av att jag kommer från ett
annat land var att sjunga i kör ett sätt att
skapa något tillsammans med andra. Mina
körvänner och min körledare Agneta är så
goda människor att jag känner dom som
min andra familj. Jag älskar att sjunga …

Agneta minns en konsert, det är flera
decennier sedan nu. Malmö kammarkör sjunger i Leksands kyrka och för
henne uppnådde de då ögonblick, stund
kanske, av att verkligen bli drabbad av
musiken.

– Det är nog sådana lyckostunder
man letar efter hela livet. Allt stod stilla.
– Är du from? frågar vi.
– Ja, säger hon.
– Musikens kraft är gudasänd. Guds
mysterium, de osynliga trådarna, stillsamt skapade trådar, svåra att förklara,
och så ska det vara. Jag hör hemma hos
Gud.
– Jag behöver det.
Att vara kyrkomusiker är att leva med
musikens puls i den almanacka som
följer kyrkoårets dynamik, att vara med i
människors vardag, i fest och sorg.
– Det är viktigt med igenkännande,
men det är också viktigt att upptäcka
nytt.
Att vara kyrkomusiker på landet har
sina förutsättningar. För närvarande
har Agneta två körer, kyrkokören med
drygt ett trettiotal sångare och kören Ad
Libitum; latin för Efter Behag. Den be-

De där tillfällena när vi
verkligen lyssnar på
varandra och plötsligt
sjunger tillsammans,
svårslagen lycka!
Tia Lindström Råberg, tenor

står av cirka tjugo positiva sångare som
opretentiöst vill pröva på körsång.
– När jag kom till Brunnby var jag 37
år gammal och hade Dan-Olof Stenlund
på axeln så att säga. Men jag har lugnat
ner mig lite.
– Skulle du stå ut med att ha dig själv
som körledare? frågar vi.
Agneta citerar körledaren som sa: Jag
skjuter den som sjunger i pausen.
– Sån är inte jag ... men nästan.
Artikeln fortsätter på nästa sida

Agneta Weber Sjöholm har rötter i Arild,
Webers Café, välkänt för många.
– Pappa var en entreprenör, mamma
sjuksköterska hos doktor Alling i Höganäs
och jag var enda barnet, sånt tror jag för
med sig ansvarskänsla.
Agneta är utbildad på musikhögskolan
i Malmö med sikte på att bli musiklärare.
Piano, sång och orkesterdirigering var
hennes huvudinriktningar. Sommarjobbade som kantor och då växer där fram
en förståelse för hur viktig musiken är för
kyrkan.

Kyrkokören i Brunnby Ett av Agneta Webers »instrument«. På bilden altar och tenorer.

Så händer det att ett av svenskt körlivs riktigt tunga namn, Dan-Olof Stenlund, blir
professor i kördirigering vid Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn.
Han flyttar till Malmö och bildar 1975
Malmö kammarkör. En av andrasopranerna i den kören heter Agneta Weber och
kören är Stenlunds instrument, som han
själv uttrycker saken.
»Begrunda noga vad texten vill förmedla. Skapa en bild i ert inre. Stig sedan in i
den bilden för att bli ett med den. Först då
är ni mogna att möta musiken.«
En utmaning av det hissnande slaget,
ouppnåelig kan det kännas – inte minst
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Några röster till om körsjungande. Nu från
Barbro Hosch, alt i kyrkokören:
– Började sjunga i Brunnby kyrkokör
veckan efter att jag hade flyttat hit efter
tjugofyra år utomlands, kände inte en
kotte förutom min nyblivne sambo Agne.
Fantastiskt sätt att lära känna folk från
bygden, att kunna hälsa på någon i affären, det var roligt /…/ Även om man är
trött och håglös, lite nere. Efter körövningen känns allt jättemycket bättre!
Christina Lundgren, alt:
– Jag tycker om när man kan förmedla en känsla och budskap, både glada och
sorgefyllda genom sången. Dessutom har
vi många fina kyrkor i Kullabygden, där
vi kan framföra vår sång.
Göran Möller, tenor:
– Det är roligt att musicera tillsammans med andra. Det är stimulerande att
vara en del av ett lag som jobbar mot ett
gemensamt mål. Dessutom har jag långvarig kärlek till den klassiska musiken.
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Bör nog tillägga att vid min
ålder behövs lite hjärngympa, som notläsning.
Görans son Hans, också
han tenor, betonar detta
att få sjunga tillsammans
och att utveckla sin röst.
Susanne Åberg, andrasopran:
– Eftersom jag kör från
Lund för att vara med i
Brunnby kyrkokör är det i
första hand för att Agneta
är vår körledare och i andra hand för att
det är en trevlig kör att vara medlem i.
Jag har lärt mig otroligt mycket om sång
och musik.
Tia Lindström Råberg, tenor:
– Det är en livsuppehållande verksamhet att få sjunga i kören. Det är
förstås en trevlig social samvaro, men
det är också mycket mer. Att lära in och

försöka förstå all den här fantastiska
musiken! De där tillfällena när vi verkligen lyssnar på varandra och plötsligt
sjunger tillsammans, svårslagen lycka!
Elna Fogelberg Fritzén, andrasopran,
har varit med i kören sedan 1954, hon
svarar kort och gott:
– Sånglust. 
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