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Kören, sången och ledarna 
del av projektet Gredelbykyrkans kör 100 år – 1920 - 2020 

 
Förord 
Hösten 2020 såg ut att bli en dyster period i Gredelbykyrkans hundraåriga 
körhistoria. Ingen sång och inga körframträdanden! Vi delade förstås detta med i 
stort sett alla körer i Sverige. Coronapandemin och regeringens restriktioner mot 
smittspridningen satte P för körernas sångverksamhet. Men vi stod ju inför ett 
hundraårsjubileum som det fanns stora förväntningar på. Inte många körer har ju 
uppnått en så aktningsvärd ålder! Skulle vi inte få fira kören med ett jubileum som vi 
brukat? 
Nej, vi insåg att det inte kunde ske på vanligt sätt. I stället tog vår körledare Karin 
Svanäng initiativ till en studiecirkel. Vi satte igång ett spännande körprojekt som nu 
tar sig uttryck i flera intressanta delstudier av körens och musikens liv i vår gamla 
församling. Kören grupperade sig i smågrupper som tog tag i varsitt tema. Resultatet 
presenteras på olika sätt. 
Vår grupp, Inga-Greta Edvardssons1 och Anne-Marie Morheds2, valde att närmare 
studera musiken och aktörerna inom ramen för körens historia. 
 
Dokumentationen av körens verksamhet har utgått från både tryckta och otryckta 
källor: verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll, foton, ljudinspelningar, historiska 
skrifter som jubileumsskrifter, noter i körens eget arkiv, personliga skildringar genom 
körmedlemmarnas berättelser och intervjuer med ledare, vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar mm. I vårt delprojekt har Gredelbykyrkans inlämnade handlingar på 
Folkrörelsearkivet från 1930 – 1999 varit en ovärderlig tillgång. 

 
Knivsta den 30 december 2020 
 

   
Anne-Marie Morhed Inga-Greta Edvardsson 

  

 
1 Inga-Greta Edvardsson, musiker och sopran, har verkat i Gredelbykyrkans musikliv sen 1967 då hon flyttade in 
i pastorsbostaden med sin far, pastor Eric Morhed, mor Torborg Morhed och fem syskon. Inga-Greta är 
nummer fyra av totalt sex syskon. Hon fick redan som tolvåring snabbt rollen som församlingens mesta 
musikant: spelade orgel, piano, cello, bas och gitarr och fanns med i, i stort sett, alla musikkonstellationers 
ledarskap. 
2 Anne-Marie Morhed, sopran och gitarrist, tillhör Morhedsfamiljen (se Inga-Greta), har likaså funnits i 
församlingen sen 1967, har i första hand varit verksam som sångare i olika körer och ibland som solist men har 
också verkat som barnkörledare. 
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1 Bakgrund – Vad är vokal frikyrklig körmusik3? 
 
1.1 Rötterna i väckelserörelsen och statskyrkomusiktradition 
Körens musikhistoriska rötter inom Svenska missionsförbundet (SMF) skiljer sig 
påtagligt från övriga frikyrkosamfunds bakgrund. SMF bildades 1878 med sina rötter i 
väckelserörelsen på 1850-talet och blev vid bildandet ett eget samfund inom ramen 
för Svenska kyrkan4. Musiktraditionen har haft två viktiga influenser, dels andliga 
(pietistiskt inspirerade) psalmer (sånger & visor), dels ”statskyrkomusiktraditionen” 
med vokal blandad flerstämmig körsång, som i sin tur har sina rötter i 1800-talets 
romantiska manssångartraditioner (typ Wennerberg) och som senare tilläts i 
damkörer och i början av 1900-talet i blandade körer. SMF har alltså präglats av två 
helt olika musikaliska uttryck som levt sida vid sida. Övriga frikyrkosamfund, tex 
baptisterna5, frälsningsarmén och pingströrelsen har haft en ”internationell” (läs: 
anglosaxisk) influens och förhåller sig generellt friare till klassiska/konstfulla stilideal. 
Dessa traditioner hade samfunden redan från början, men har givetvis förändrats 
genom historien. SMF har dock behållit sin blandning mellan ”väckelsekaraktär” och 
”konstkaraktär”, men har genom historien haft dessa stilideal som en inbyggd 
spänning, som ibland har tolkats i termer av vad som är mer eller mindre andligt. 
Utgångspunkten för en studie om den frikyrkliga körmusiken är alltså att den är 
inbäddad i den s k ecklesiologiska praktiken, dvs kyrko- o församlingssyn, i ett 
samspel mellan det specifika historiska, sociala och teologiska sammanhanget. Detta 
är intressant som bakgrundskunskap när man ska beskriva den vokala körmusiken 
historiskt. 
 
1.2 Utvecklingen av SMFs körmusik under 1900 - 1950-talet 
Den blandade kören blev vid sekelskiftet ”de vuxnas” musik och mer konstfull än den 
enkla väckelsesången. Stilidealen utvecklades i de stora församlingarnas 
kammarkörer (och i ”Pastorskören” etc). Musiken blev viktig för att rekrytera 
medlemmar och då uppstod ”strängmusiken” som fick till uppgift att leda 
församlingssången. Under 1910 - 20-talet ökade medlemsantalet kraftigt. 
Strängmusiken blev ”ungdomens musik”. Spänningsförhållandet mellan blandad kör 
och strängmusik var i hög grad en åldersfråga om vem som fick ta plats i kyrkan, 
(unga mot gamla) men även en fråga om ”fromhet” (frälsta o ofrälsta). 
Strängmusiken närmade sig ibland schlagern/ dansmusiken/ ”världens musik”, 
medan den blandade kören blev alltmer konstfull. 
Innehållet i körmusiken förändrades under mellankrigstiden och efterkrigstiden och 
blev inspirerad av olika krigsideal med fostrande syfte som strid, kamp o kraft i 
marschtakt. 

 
3 Texten i bakgrunden är inspirerad av artikeln: Från blandad kör till lovsångsteam. Historiska och teologiska 
perspektiv på frikyrkliga sånggrupper av Sune Fahlgren. 
4 Samfundsbildningen skedde alltså inom den Svenska kyrkan. Det dröjde ända till 1951 innan det blev möjligt 
för enskilda medlemmar att gå ur den Svenska kyrkan. 
5 Här utgår vi från Svenska Baptistsamfundet som bildades 1857 och hade en stark koppling till den 
internationella baptiströrelsen. 1932 bröt sig en grupp ur och bildade Örebromissionen. Populärt talar man om 
Stockholmsbaptister och Örebrobaptister. 2011 gick Svenska Baptistsamfundet ihop med de samfund (Svenska 
Missionskyrkan och Metodisterna) som tillsamman bildade det nya samfundet Equmeniakyrkan. 
Örebromissionen gick i sin tur ihop med Helgelseförbundet/Fribaptisterna och bildade 2002 samfundet 
Evangeliska Frikyrkan (EFK). 
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Under 1940-talet hade ”hemlandssångerna” sin era t ex ”Jag har hört om en stad 
ovan molnen” etc. På 1950-talet inspirerades kören av ”Offensivkören” (se 
Offensivsånger), som alliansekumenisk musik. Den uppstod ur en strävan att 
förverkliga drömmen om den växande kyrkan, och gick till ”offensiv” i tältmöten och 
läger etc. 
 
1.3 Utvecklingen från 1960-talet och framåt - från väckelserörelse till 
samhällsengagerat trossamfund 

  I punktform kan vi karakterisera det som händer på följande sätt. 
 1960-talet representerade en ny era för framförande av ett andligt 

budskap i en ekumenisk strävan att samla olika trosriktningar och stilar. 
 Organisering och disciplinering av körmusiken genom Frikyrkliga 

studieförbundet, som samlat och understött körsång genom utbildningar 
och kurser och utgivning av tidningen Mixturen6. Detta har satt stilideal. 

 Samhällsengagerad musik kom under 1970-talet (se t ex Herren lever 
1977, Kantarellen I och II). 

 Under 1980-talet tillkom en ny, delvis gemensam, psalmbok för alla 
samfund. 1986 utkom Psalmer och sånger koordinerad av Frikyrkliga 
psalmkommittén innehållande psalmerna 1 – 784. Samma år beslutade 
Svenska kyrkans kyrkomöte att införa en ny psalmbok. Den svenska 
psalmboken innehållande psalmerna 1 – 700.   Särskilt intressant är att de 
325 första psalmerna blev gemensamma för de flesta kristna samfunden. 
Psalmböckerna reviderades i nya upplagor som utkom 2002 med tillägg av 
ps 785 – 868 i Psalmer och sånger och 701 - 800 i Den svenska 
psalmboken. 

 Under 1990-talet kom psalmsjungande av nya och samhällstillvända 
psalmer i fokus och ”kören” får en pedagogisk uppgift att hjälpa till med 
att lära ut nya psalmer i församlingen. Alla kyrkor använder även den 
lättillgängliga franska förlagan – på svenska Sånger från Taizé 
(revideringar från 80-tal – 2000-tal). 

 2006 utgavs Tillägg till nya psalmboken - Psalmer i 2000-talet utarbetat 
inom Svenska kyrkan - av Verbum. 

 Millennieskiftet präglades starkt av praktisk ekumenik med gemensamma 
projekt för gudstjänstlivet och formerna för att minska olikheten mellan 
samfunden. Svenska Missionsförbundet (SMF) ökar samarbetet med 
Svenska kyrkan och inleder arbetet med ”Den nya konstitutionen” i syfte 
att se det gemensamma i samfundens kyrkosyn i stället för det 
särskiljande. Processen av enhet i kyrkosynen pågår parallellt mellan de 
frikyrkliga samfunden och de största Pingstförsamlingarna.  

 
6 Mixturen utgavs i ett samarbete mellan SMF, Metodistsamfundet och Svenska Baptistsamfundet från början 
av 1970-talet och utgjorde dels en tidning med artiklar om ny (kör)musik, dels notbilagor. Mixturen var en 
uppföljare till tidigare omnämnda ”Sångarbladet” i tidskriften ”Sången”. Mixturen fanns från 1970 till 1998 och 
var ett samarbete mellan Frikyrkliga Studieförbundet – nuvarande Studieförbundet Bilda – och 
sångarförbunden inom Baptistsamfundet, Missionsförbundet och Metodistkyrkan. 
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Framförallt ämbetssynen och dopsynen var akilleshälar i samtalen och 
skar tvärs igenom Missionsförbundet. 

 Det gemensamma konstitutionsarbetet knakade i fogarna en bit in på 
2000-talet och frikyrkan uppträdde inte längre som en part utan 
formerade sig i tre olika riktningar: Samfundssammanslagning genom 1) 
Equmeniakyrkan (Svenska Baptistsamfundet, Svenska Frälsningsarmén, 
Metodistkyrkan, Svenska Missionskyrkan7) och 2) EFK, dvs. Evangeliska 
frikyrkan (Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistförbundet) 
och 3) Pingströrelsen, dvs. den pentekostala församlingsrörelsen, som inte 
är ett samfund utan en rörelse med helt självständiga församlingar.  
De båda nya samfundsbildningarna blev på sätt och vis en motrörelse till 
ekumeniken från 1960-talet och renodlade gamla skillnader i 
kyrkosyn/församlingssyn som återspeglades i sång, musik och förkunnelse 
i gudstjänstlivet. Svenska kyrkan tog inte längre på sig rollen att driva 
ekumeniken framåt - en ”sanning med viss modifikation” eftersom det 
lokalt förekommer samarbete och samgåenden över samfundsgränserna, 
särskilt på mindre orter. Det ekumeniska samtalet och ambitionen att 
mötas har inte upphört i Knivsta, men draghjälpen av samarbetet på 
samfundsnivå finns inte längre. 

 Equmeniakyrkan startade projektet Brukssånger från mitten av 2010-talet 
– ett nytt koncept för att tillhandahålla digitalt material till gudstjänsterna 
och de blandade körerna.  

 Lovsångsteam med inspiration från Hillsong Church fick en viss utbredning 
även i Equmeniakyrkan från 2010-talet. 

  

 
7 Svenska Missionsförbundet 1878 - 2003 
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2 Inledning – Kören som i tacksamhet låter sin röst höras 

Projektidé 
 
Det är så fantastiskt roligt att sjunga, tycker de flesta som varit med i en kör.  
Men vad gör man när den vokala sången inte längre får ljuda p g a Coronapandemin 
och kören inte kan fira sitt 100 årsjubileum på vanligt sätt?  
 
Gredelbykörens kreativa ledare, Karin Svanäng (körledare) och Monica Jonsson 
(församlingsordförande), kom på råd och samlade körmedlemmar och 
sångintresserade till samtal den 9 september 2020 för att fundera ut ett alternativt 
firande. Karin föreslog en studiecirkel om kören. Förslaget väckte starkt gensvar och 
samtalet kom snabbt igång när hon bad oss samtala kring en av körens först sjungna 
sånger – Med tacksam röst och tacksam själ – från tyskan Ich singe dir mit Herz und 
Mund - en lovpsalm av Paul Gerhardt från 1653 med svensk text av Johan Alfred 
Eklund 1911. Karin ställde oss inför fyra frågor: vad handlar sången om, varför valdes 
denna sång, vad betyder sången, finns det någon sång som vi gärna sjunger idag som 
liknar denna sång? Inga-Greta Edvardsson, körens pianist och Karins högra hand, 
ställde oss inför några bilder av kören som den såg ut från start. Den samlade 
körhjärnan gick nu upp i högvarv. Frågorna och bilderna utmanade oss att ta reda på 
mer om sången i vår församling. 

 
Vid den första träffen utmejslades formerna och inriktningen för körprojektet. Kören 
delade upp sig i fem-sex temagrupper, som fick fria händer att utveckla respektive 
grupps tema. Vid varje träff, varannan vecka, fram till och med den 16 december, 
presenterade grupperna, en grupp i taget, sin idé om temats innehåll och 
utformning. Det första temat var kören och dess ledare. Vår grupp fick detta tema att 
arbeta med. Vi ställde oss frågorna: Vilka var ledarna, hur länge verkade de, hur lät 
kören? Frågorna kvalificerades efter hand och kom på olika sätt att tangera och 
överlappa övriga gruppers teman. Inledningsvis ska vi nämna några definitioner och 
avgränsningar som vi uppfattat som betydelsefulla. 

  
 Vad menas med ”kören” i Gredelbykyrkan? Vi definierar kören som den i första hand 

vokala körsången, dvs sången som sjungs tillsammans i stämmor med eller utan 
instrumentalt ackompanjemang. Andra benämningar är ”blandad kör” med två 
herrstämmor (bas och tenor) och två damstämmor (alt och sopran). Vi har uppfattat 
flera körbegrepp inom församlingen. Dessa avgränsar olika körsammansättningar 
som förekommer i församlingslivet: manskör – kör med första och andra bas, 
respektive första och andra tenor, damkör – dito första alt och andra alt, första 
sopran och andra sopran. Församlingen har också haft en ”strängmusik-kör”, som 
samlat kvinnor och män som i stämmor eller unisont ackompanjerats av 
stränginstrument, slagverk och/eller blåsinstrument. Församlingen har också haft en 
egen orkester/musikgrupp ”Majblomman”, som 1917 startade sin 
föreningsverksamhet något efter strängmusiken, som bildade förening 1912 och före 
körens tillkomst 1920. Strängmusikens sånger ställer inte lika höga krav på notläsning 
som den blandade körens sånger. I strängmusiken kan alla som vill sjunga vara med. 
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Ibland kallas denna kör också ”missionskören” eller helt enkelt ”sångarna”. I 
församlingen har också under vissa perioder funnits både ”ungdomskörer” och 
”barnkörer”. Utmärkande är ett ”ungdomligt” sångval som vänder sig till vissa 
åldersgrupper (se mera utförligt i  
3.5). 

 
 Därutöver förekommer sång, ibland stämsång, i församlingens unisona sång, liksom 

sång i olika grupper av församlingsmedlemmar tex ”Morhedsgruppen” (se nedan 
4.2), sång av församlingens egna BASgrupper8 och en ”Lovsångskör” med gästande 
sångare och sångare från församlingen. Sången kan också uppträda som enstaka eller 
återkommande inslag i gudstjänsterna, förutom kör och strängmusik: kvartett-, 
duett- och solosång samt ”allsång” med kören som försångare, dels i den tidigaste 
missionsförsamlingens andakter och kvällsgudstjänster men också senare fr o m 
1980-talet med Taizé-sånger. 
 

 Under åren har också förekommit ett stort antal körkonserter med gästande 
sångartister, solo och/eller grupper, exempelvis: i samband med Allhelgonahelgen 
och Första advent: 60-talet Gerda Saverstam, 70-talet: Rune Adehed (sjöng bl a Görer 
portarne), 80-talet: Anders Andersson (1977, 1983) med pianisten Kjell Nordqvist, 
90-talet: Roger Berglund, Börje Ring (G-klangen), Ulrika Back, Kristina Mansfelt (Visst 
ska våren komma), 00-talet: Ingemar Olsson, Tomas Boström. Familjen Sven-Erik 
Johansson, med sönerna Per V och Mats både tillsammans med kören och i egna 
konserter, på senare år även med Pers barn, Matilda, Elsa och Signe Bådagård. 
Därutöver har egna konsertprogram gjorts med familjen Palm, bestående av Mirjam, 
Klas, Ella och Albin.  
Flera av körens egna medlemmar har framträtt som solister, exempelvis: Anders 
Back, Inger Back, MajLis Morhed-Hultvall, Sven-Eric Morhed, Karin Svanäng, Anne-
Marie Morhed och Lina Nimmersjö. 

 
 En insnävad avgränsning och fokus i körprojektet ”Gredelbykyrkans kör 100 år” skulle 

vara kören som självständig aktör - först som en grupp från 1920 och en förening från 
1930 med eget årsmöte, ekonomi o aktivitet ledd av en eller fler vald/a körledare. 
Kören upphör som egen förening 1984 och blir därefter en aktivitet inom ramen för 
församlingen med körledare vald av församlingsårsmötet. Körens verksamhet 
dokumenteras från 1985 i församlingens årsredovisningar och valen av körledare 
återfinns i årsmötesprotokollen.  

 
 Men projektet inkluderar också inslag från övrig sångverksamhet inom församlingen 

– t ex strängmusiken och barn o ungdomsmusiken. Genom att vidga 
undersökningsfältet upptäcks att ”kören” är ett organiskt begrepp i församlingen. 
Den är s a s i ständig rörelse och förvandling och uppträder i gudstjänster och utanför 
kyrkan aldrig som en solitär, dvs ensamlevande enhet, utan samverkar på olika sätt 
med hela musikverksamheten. Så ett annat, kanske mer trovärdigt och/eller 
spännande fokus är ”kören” i relation till församlingens musik- och gudstjänstliv. 

 
8 Grupper som medlemmarna indelats i och som turas om att ansvara för vissa återkommande praktiska 
sysslor, som städning, kyrkvaktmästeri, kyrkkaffe och gudstjänstledning samt inom andliga, sociala och 
organisatoriska frågor, tex beredning av remisser etc. 
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 Benämningen Gredelbykyrkan används av praktiska skäl genomgående, trots att vår 

församling har hetat annorlunda genom historien: under längst tid, Knivsta 
missionsförsamling, en kortare tid, Knivsta Frikyrkoförsamling och nu, 
Gredelbykyrkan (en del av Equmeniakyrkan). 
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3 Sång i olika konstellationer 

 
Det är sången och sjungandet som är i centrum för firandet av en kör. I 
syfte att förstå hur sången låter i Gredelbykyrkan ska vi nu titta närmare 
på hur olika sångkonstellationer uttrycker sig med sång. 
 

3.1 Unison frikyrklig sång med bred kyrklig användning  
Vi inleder med sång som sjungs, eller kan sjungas, av alla – den unisona sången - och 
gör experimentet att närmare undersöka de 325 första psalmerna i Psalmer och 
sånger; dvs psalmbokens, för de kristna trossamfundens, gemensamma del. Vi söker 
leta fram den ”frikyrkliga” influensen genom att först intuitivt ”känna in” 
frikyrkotraditionen och därefter ta reda på om psalmerna tillkommit som ett resultat 
av psalmbokssamarbetet mellan trossamfunden. Eftersom ”det frikyrkliga” i sin tur 
har sina rötter i väckelserörelsen och den, i sin tur har en bredd som är större än 
”frikyrkan”, så sjöngs de vi kallar frikyrkliga andliga sånger även i breda kristna 
konventiklar och ofta, husmöten. Inom svenska kyrkan exempelvis fanns en lågkyrklig 
rörelse som använde sånghäften, som alla ”lågkyrkliga” sjöng ur. 
 
3.1.1 Typiska exempel på gamla ”missionskörsånger - strängmusiksånger och unisona 
sånger” i den nya psalmbokens – från 1986 – nr 1 - 325, som visar den frikyrkliga 
influensen. 

 O store Gud (Boberg 1885) Ps&S 11 
 Brist ut min själ i lovsångs ljud (1884) Ps&S 12 
 Låt mig få höra om Jesus (1880) Ps&S 46 
 Säg känner du det underbara namnet (Thornberg 1935) PS&S 47 
 Vilken vän vi har i Jesus (J Scrivén 1855) Ps&S 48 (översattes från eng av Erik 

Nyström 1873 och hade titeln Tänk en sådan vän som Jesus och publicerades i 
Sånger till Lammets lof 1877 (en serie om sju skrifter med andliga sånger). 
Därefter publicerades den i Sv Missionsförbundets sångbok 1921 med ps nr 
396 där melodin av C.C Converce också användes för psalmerna 282 och 625). 
Sången Vilken vän… återpublicerades med stämmor, sång nr 29 i 
Offensivsånger samlade av Thore Gullberg o Olle Widerstrand 1956. 

 Gå Sion din konung att möta (1893) PS&S 108 
 Fröjdas vart sinne (Frykman 1881) PS&S 118 
 Kristus lever underbara ord (1884) Ps&S 152 
 Bred dina vida vingar (Lina Sandell 1865) Ps&S 1909 
 En liten stund med Jesus (Lina Sandell 1879) Ps&S 207 
 Som en härlig gudomskälla (1917) Ps&S 235 
 Var jag går i skogar berg o dalar (1847) PS&S 251 
 Löftena kunna ej svika (1913), Ps&S 254 
 Saliga visshet (1873), Ps&S 259 
 O sällhet stor (1877), Ps&S 262 
 Det är saligt på Jesus få tro (1877), Ps&S 263 
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 Ingen hinner fram till den eviga tron (1798), Ps&S 265 * 
 O hur saligt att få vandra (1876), Ps&S 300 
 Min framtidsdag är ljus och lång (1883) Frykman, Ps&S 303 
 Nattens skuggor sakta viker (1889) Frykman, Ps&S 318 
 De komma från öst och väst (1914), Sandberg, Ps&S 323 

___________________________________ 
*Fanns i ”Den svenska psalmboken” 1937 
 

3.2 Den blandade kören 
 

 
Den blandade kören 1995 (vid 75-årsjubileet). Fr v undre raden: Inger Back, Elizabeth Morhed, Maria 
Schönning, Annika Straarup, Ulrica Back, Karin Svanäng, Margareta Larsson, Carin Bådagård, Margith 
Lindholm, Gunilla Berglund, Sylvia Hultvall, Inga-Greta Edvardsson, MajLis Morhed-Hultvall, övre raden 
fr v: Jörgen Straarup, Sven-Eric Morhed, Sören Svanäng, Gunnar Svanäng, Anders Back, Claes-Göran 
Guinchard, Christer Hultvall 

 
 
Den blandade kören som vanligtvis framfört fyrstämmig sång och som nu firar 100-
årsjubileum startade 1920. Kören fortsätter ännu idag sitt sjungande med 
oförminskad kraft. Repertoaren följer delvis stilidealen inom kyrkomusiktraditionen 
med influenser från klassisk musik. Kören har alltid letts av en vald körledare med 
stor musikalisk erfarenhet och integritet.   

 
Vid närmare undersökning av typexempel från ”körens” repertoar kombinerat med 
en undersökning av när den framträtt med stämsång framkommer bilden av en kör i 
kyrkans ”finrum”. Den flerstämmiga sången fick i första hand plats när det var högtid 
och därför hittar vi mest advents-, jul-, påsk-, pingst-, och sommarsånger. Många av 



 11 

stämsångerna är hämtade från psalmboken och har arrangerats för körstämmor. 
Ursprunget är skiftande, men traditionen har en påtaglig tysk prägel och har 
tillkommit före 1800-talet. 
 
Men stilidealen har förändrats med tiden. En blandad kör sjunger inte alltid 
högtravande sakrala sånger utan anpassar sig till nya ljudbilder, som har influenser 
från gospelrytmik, vistradition och popmusik. Det vore fel att påstå att körmusiken 
blivit musikaliskt enklare. I Gredelbykyrkan har åtskillig modern körmusik klingat, 
vilket illustreras i 3.2.2. Ett flertal mässor med nyskriven musik har genomförts i 
församlingen och tillsammans med andra körer. Svårighetsgraden ligger i såväl 
tonkombinatoriken och stämklangerna som rytmiken. (Musiktrenderna beskrivs 
tydligt i Karin Svanängs, Monica Jonssons, Bengt Jonssons och Björn Målsäters 
delprojekt) 
 
3.2.1 Typiska exempel på gamla, traditionella, sånger för blandad kör i Knivsta 
Missionskyrka/Gredelbykyrkan i fyrstämmig körsättning. 

 Advent, Otto Olsson (1908) 
 Hosianna Davids son, musik Abbé Vogler (1795)  
 Gören portarna höga och dörrarna vida, I. H. Lutzel (1600-tal)  
 Härlig är jorden, (1850), arr J Olof Lindberg  
 Jul, jul strålande jul, Sång och musik Gustaf Nordqvist, körarr 1940 
 Herren vår Gud är en konung, Text Topelius m fl, musik Helmut Walcha (1932) 
 Det susar genom livets strid, text C Boberg, Musik D Ahlberg (1894) 

körsättning Helge Lidén 1959 
 Dagen är kommen, sv text Eva Norberg Hagberg (1974), musik J F Wade 

(1743), arr David Willkocks 
 Dotter Sion, Text efter profeten Sakarja, Musik G F Händel (1600-tal) 
 Den ljusaste drömmen, Text Nils Bolander, musik Sven Linge 
 Korsmärket text o musik A Preinitz o A Södersten 
 O låt mig få vara en liten kvist, text Sigvald Skavlan, sv övers Siri Dahlqvist, 

Melodi Nils Lindhjem, arr Fartein Valen 1913 
 All världen nu sig gläder, Text: Israel Kolmodin 1694, övers Elias Beckman, 

Musik Johan Steurlein 1575 
 

3.2.2 Exempel på nyare flerstämmig körmusik efter 1970-talet 
 Den Nicaraguanska bondemässan, översättning och arrangemang Per 

Björkman 
 Gud i dina händer text A-M Kaskinen musik P Simojoki 
 Ditt ord är mina fötters lykta, arr Gunno Södersten  
 I denna ljuva sommartid, text Gerardt 1653, bearbetning Britt G Hallqvist 

1989, musik: Anders Öhrvall  
 Kärlekens tid, Text Ylva Eggehorn, Musik Benny Andersson 
 Kan du se? (Hoppets sång), Text o musik Åke Edvinsson, arr Anders Nyberg 
 Kom låt oss lova Herren, Text o musik och körsats Ingemar Braennstroem 
 Faurés Requiem, version 1893, arr J Rutter 
 Maria stod och grät utanför graven, Sång och musik Göte Strandsjö 
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 I denna ljuva sommartid, text P Gerhardt, melodi folklig, arr A Öhrvall 
 Det var i soluppgången, Text Britt G Hallqvist, musik Egil Hovland, arr I 

Breannstroem i Livet vann 
 Gud bor överallt 1 och 2, Gud bor överallt 1 och 2 – Visor från Italien och 

Frankrike för kör och instrument, musik Marcello Giombini och Jo Akepsimas, 
svenska texter Jan Arvid Hellström, arr Bengt Lundin, Iréne Sjöberg-Lundin 
(1981) 

 Som en vind – sånger av Olle Adolfsson… för kör i arrangemang av Gunnar 
Eriksson, 1981 

 Marcus sång, text Linda Claremar, musik o arr Lena Wohlfeil (ur 
Marcusmässan) 

 Till jordens yttersta gräns, text text Linda Claremar, musik o arr Lena Wohlfeil 
(Ur till jordens yttersta gräns) 

 
3.3 Strängmusik-kören 

 

 
 
Strängmusiken från ”öppet hus” 1984. Från vänster, främre raden: MajLis Morhed-Hultvall, 
Torborg Morhed, Inger Back, Anna Svanäng, Karin Svanäng, Linnéa Boström, Sylvia Hultvall, Karin 
Edvardsson (vid pianot). Bakre raden från vänster: Eric Morhed, Gunnar Svanäng, Inga-Greta 
Edvardsson, Rut Andersson (delvis skymd), Anna Nejdling (delvis skymd), Edvina Andersson 
(skymd), Anders Back, Christer Hultvall 

 
Strängmusiken, som nämndes, formaliserades som kör 1912 då den blev en egen  
körförening inom ramen för församlingen. Kören ackompanjerades av olika 
stränginstrument exempelvis gitarr, cittra, bas, orgel, fiol och piano. Strängmusiken 
framförde både enstämmig och flerstämmig sång, som var noterad på karakteristiska 
liggande notblad. Strängmusiken har haft några få valda körledare. Från början var 
det Ester Vedlund (Sylvia Hultvalls mamma) och senare Karin Edvardsson fr o m 1935 
fram till 1977 då strängmusiken lades ned som förening. Men strängmusiksångerna 
försvann inte med att föreningen lades ned utan har sjungits vid vissa tillfällen inom 
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ramen för den blandade kören, eller i mer sporadiska framföranden med bredare 
tillträde av församlingens ”sångare” (se bilden ovan).  
 
I genomgången av församlingens arkiv för strängmusiken finner vi många välbekanta 
och älskade sånger, som har en tydlig anglosaxisk influens. Dessa andliga sånger har 
tagits upp och utvecklats. Ett par viktiga svenska diktare/tonsättare är Nils Frykman 
och Lydia Lithell. Typiskt är att sångerna är nya i missionsförsamlingarnas tillväxt i 
början av 1900-talet. Strängmusiken har därför kallats ”ungdomens musik” genom 
sin ”frälsningsglädje” och för sin tid nya rytmer med taktfullt musikackompanjemang. 
(se ovan, 1.2) 
 
3.3.1 Typiska exempel på dito strängmusiksånger  

 Jag har i himlen en vän så god (Nils Frykman, (1886), arr Lydia Lithell) 
 Hela vårt liv är en gåva (Text Bo Setterlind, Musik Göte Strandsjö, Arr Leif 

Lundberg) 
 Jag har en sång (Text o musik Lydia Lithell) 
 Gå Sion din konung att möta (James MC Granahan (1877) bearbetning 

damröster E. Nyström o Gunnar Eriksson 1965) 
 Jesus jag funnit (”Saliga visshet”) J.F Knapp, arr Olle Widestrand 
 Låt mig få höra om Jesus (Text Fanny Crosby musdik J.R Sweney, arr Lydia 

Lithell) 
 Tänk vilken underbar nåd av Gud (text o musik Eric Bergquist 1898, 

bearbetning i Segertoner (nr 155) av Daniel Hallberg 1960) 
 Vilken vän vi ha i Jesus (text o musik J Scriven – se ovan 3.1.1) 
 Håll gyllene porten på glänt, Text Fredrik Arvid Bloom, musik J.A Hultman 

1919, arr Ingemar Braennstroem 
 
 

3.4 Morhedsgruppen 

 
Morhedsgruppen från vänster: Elizabeth Morhed, Inga-Greta Edvardsson, Anne-Marie-Morhed, Christer 
Hultvall, Hans-Göran Edvardsson, Sven-Eric Morhed, Gun-Britt Morhed och MajLis Morhed-Hultvall 
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Utan att ha en formell status i kyrkans musikliv har ändå Morhedsgruppen 
framträtt återkommande och påverkat församlingens musikliv. Gruppen består 
av, som mest, sex syskon Morhed och fyra ingifta partners till syskonen. Syskonen 
Morhed flyttade till Knivsta 1967 då pappa Eric Morhed blev pastor i Knivsta.  
Gruppens repertoar bygger på oftast fyrstämmig stämsång influerad av körmusik 
från 1900-talets andra hälft – musik som i sin tur inspirerat så kallade 
ungdomskörer från 1960-talet och framåt. Repertoaren utmärks av nya och för 
denna tid djärva arrangemang av bl a Anders Öhrvall, Håkan Sund, Anders Nyberg 
och Sven-Eric Morhed. Gruppen sjunger både med och utan ackompanjemang. 
 

3.4.1 Typiska exempel på ”Morhedsgruppens” sånger 
 Ljus (Känn vad vinterkylan tränger…) text o arr S-E Morhed 
 Kärlekens tid, text Ylva Eggehorn, musik Benny Andersson 
 Vila i mig, text Eva Nyberg, musik Åke Edvinsson, arr Anders Nyberg 
 O Gud all sannings källa text Per Olof Nyström, melodi folklig, arr A Öhrvall 
 Jag har spelat på min flöjt, text Anders Frostensson, melodi Göte Strandsjö, 

sats Gunnar Eriksson 
 Vårt dagliga bröd, Text M Melin, musik S-E Morhed 
 Hur ljuvligt är att höra stegen, text o musik John Stainer, text o 

musikbearbetning Kjell Bengtsson  
 Det finns en väg till himmelen, text Bo Setterlind, Musik folkmelodi, arr Håkan 

Sund 
 Bred dina vida vingar text Lina Sandell, musik svensk folkmelodi, arr A Öhrvall 
 Afrikansk bön, Text sv tolkning Allan Hofgren, musik Bengt Hallberg 
 Se på din värld, Text o musik John Rutter 
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3.5 Barn-och ungdomskörer 

 

 
 
”Seniskören” på sommarmöte i Olunda 1973. Från vänster: Sören Svanäng, Håkan Svanäng, 
Christer Hultvall (skymd), Britt-Marie Andersson, Hans-Göran Edvardsson (skymd), Marita 
Åhrman, Sven-Eric Morhed (delvis skymd), MajLis Morhed-Hultvall, Inga-Greta Edvardsson och 
Carl-Gustaf Morhed 

 
I slutet av 1960-talet fick församlingen sin första ungdomskör, den så kallade 
Seniskören (seniorerna10). Det korrekta namnet var Knivsta ungdomskör, som 
startades av MajLis Morhed 1969 (se intervju med MajLis). Ett par år senare fick 
Seniskören draghjälp av en större ungdomskörsatsning som möjliggjorde ett 
körsamarbete mellan flera ungdomskörer i Uppland. Kören Tack och lov leddes av 
pastor Hans Bergström, som anställdes som lokal ungdomskonsulent av 
missionsförsamlingarna i Björklinge, Skuttunge, Storvreta, Gamla Uppsala och 
Knivsta. Hans fångade ungdomarnas intresse med sin musikaliska entusiasm och 
musik med nya ungdomliga rytmer. Tack- och lovkören och den första ungdomskören 
var verksamma mellan 1971 och 1975. 1979 återuppstod en ny ungdomskör med 
Sven-Eric Morhed och Inga-Greta Edvardsson som ledare. Under något år var också 
Ulrica Back dess ledare. Den nya ungdomskören verkade till en bit in på 1980-talet. 
Med några års uppehåll startades därefter ”Samklangen” 1988. Kören hade 
ekumenisk inriktning och leddes av Björn och Margareta Ringström. Kören fanns i ett 
par år. 
 
Även om söndagsskolan alltid funnits som en central och etablerad barnaktivitet 
inom församlingen, med mycket sång och musik (se Birgitta Erikssons och Margareta 
Larssons presentation), fanns behovet av att renodla musikalisk verksamhet för barn. 
De första barnkörerna tillkom på 1980-talet.  Klapp&klang var till för de allra minsta 

 
10 Dvs den äldsta gruppen i församlingens egen ungdomsverksamhet  
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barnen, 3 - 7 år. En hel rad då unga föräldrar var engagerade i körledningsarbetet: Bl 
a Gunilla Gunner, Inga-Greta Edvardsson, Lotta Thordsson och Anna Målsäter med 
textillustrationer. På 1990-talet fick Lotta hjälp av Anne-Marie Morhed, som 1991 - 
1994 ledde kören tillsammans med Annika Straarup och 1995 - 1997 tillsammans 
med Elizabeth Morhed. Elizabeth tog därefter vid i samarbete med sin son Kristofer 
Morhed, 1997 - 1999. 
  
Allteftersom barnen ”växte ur” småbarnskören startades kören G-klangen för 
åldersgruppen 7 - 12 år av Monica Jonsson och Inga-Greta Edvardsson. Vid starten 
1992 var det över 50 barn inskrivna i kören. 1998 tog en ny ledningskonstellation vid 
med Karin Svanäng, Gunilla Berglund och Monica Jonsson som engagerade ledare. 
Även G-klangens barn växte och behovet uppstod av en kör för åldersgruppen 11 - 15 
år. BiG Sound, som leddes av Sven-Eric Morhed -96 – 98 tog sig an denna 
åldersgrupp. Under denna tid samarbetade G-klangen och Big Sound vid en rad 
framträdanden med musikteaterinriktning. 

 
 3.5.1 Typiska exempel på ungdomskörsånger 

 Andens frukter (Tore Littmarck11) 
 Guds kärlek är som stranden av Lars-Åke Lundberg 
 Amen, lovet och priset (B Gran) 
 Ditt ord består (Hans Nyberg) 
 Franciskus solsång, text Franciscus av Assisi, översättning O Hartman, musik 

Börje Ring  
 Kristus allt förvandlar Text Göte Strandsjö, fransk melodi 
 Joshua fit the battle of Jericho, Negro spiritual 
 Musikalen Pappa Ingemar Olsson (föreställning i Staffansgården)   

 
3.5.2 Typiska exempel på småbarnskörsånger - Klapp&Klang 

 Vi sätter oss i ringen, Text o musik Börje Ring 
 Vipp-på-rumpan-affär, Text o musik Vardagsgruppen 
 Bockarna Bruse, Text Arvid Höglund, musik Trad 
 Kaninvisan, (rörelsesång) text o musik Vardagsgruppen 
 Alla på samma kula, Text Arne Höglund, musik Ingemar Berglind 
 Var inte som en igelkott, Text o musik Henrik Brander 
 Kännavisan, Text o musik av Kerstin o Kurt Lindgren 
 Gud vet vad jag heter, Text Göte Strandsjö, musik Hans-Olov Furberg 
 Jag blir så glad när jag ser dej (text från Israel – Hevenu shalom) 
 Gud som haver barnen kär, text okänd, musik Ivar Widéen 1912  
 Det doftar gott med rena lakan, text och musik Marianne och Bertil Hallin 

 
3.5.3 Typiska exempel på G-klang-sånger 

 Mama Lola Ela (trad) 
 Jesus älskar alla barnen (Trad) 
 Blåsippan ute i backarna står, Text o musik Alice Tegnér 

 
11 Knivsta ungdomskör sjöng ett antal ännu outgivna sånger av T Littmarck, exempelvis Jag har ofta frågor 
Herre, Jag kom inte hit för att jag tror 
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 Jag vill ha blommig falukorv, Text o musik Hans Alfredsson 
 Bara den som vandrar nära marken, text Elisabeth Nordlander, 1981, musik 

Jan Inge Hall, 1982 
 Glädjebarn av Marie Eriksson 
 Benjamin, text o musik Tomas Boström 
 Ingenting ur musikalen ”Grinden” av Börje Ring 
 Tussilago, Text o musik av Tomas Boström 
 Teddybjörnen Fredriksson, text o musik Lasse Berghagen 

 
3.5.4 Typiska exempel på Big Sound-sånger  

 Afrikasång Text o musik Roland Eriksson 
 Give it to me, musik trad. i Kantarellen nr 26 
 Större än världen, text Maria Larsson, Musik Tomas Svenningsson 
 Var nöjd med allt som livet ger, Text Martin Söderhjelm, Musik Terry Gilkison 
 Vi är blommor, text Barbro Lindgren, musik Georg Riedel (musikal) 
 Daniel i lejongropen, text Daniel Kjellgren och musik Daniel Byström (musikal) 

 
3.5.5 Några exempel på musikaler i samverkan mellan kyrkans alla körer 

 Veckopengen – en musikal för stora och små av Börje Ring 
 Sus av änglavingar, Text o musik Fride Gustavsson (musikal) 
 Fiskmässa, text Lars Collmar, musik Georg Riedel 
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4 Den blandade körens styrning, ledarna och deras musikaliska satsningar  
 

Kören har, som tidigare sagts, drivits i föreningsform. Dess ledarskap har varit mycket 
stabilt i fråga om kontinuitet. Även om det under åren funnits förhållandevis många 
körledare, 12 personer, har några verkat i många år och andra kortare tid. De fem 
mest mångåriga körledarna har sammantaget tjänstgjort i 88 av körens hundra år. 
Dessa är i kronologisk ordning: Maija Östman 25 år, Lisa Felldin 20 år, John Hultvall 8 
år, MajLis Morhed-Hultvall 25 år och Karin Svanäng (hittills) 10 år. Deras 
personligheter och musikaliska kunnande har varit en stor tillgång för kören och har 
varit omvittnat viktig för körens kontinuitet. Dock är detta inte hela förklaringen till 
körens stabilitet över tid. Som vi ser av listan under 4.2 har det aldrig uppstått några 
vakanser eller uppehåll i körverksamheten. Det har alltid funnits kompetens att tillgå 
inom kören så att det inte behövt uppstå någon diskontinuitet. 
 
I det närmast följande sägs också något om körens styrning, vilka ledarna var och hur 
ledarna utövat sitt ledarskap. För att ta reda på detta har vi utöver dokumentstudier 
intervjuat några körledare. En intervju med Maj-Lis spelades in i Gredelbykyrkan via 
mobiltelefon och två intervjuer med Karin respektive Sven-Eric och Elizabeth spelades 
in via Zoom.  

 
4.1 Körens formella och informella styrning 
Kören blev alltså en förening tio år efter sin start, 1930 till 1984. Vi frågar oss nu hur 
denna förening förvaltades och hur ”fri” den var i förhållande till övrig 
församlingsverksamhet samt vad som hände efter föreningstiden. 
 
 Körföreningens styrelseform var självstyre över körens inriktning, ledarval och 
förvaltning. Men stadgarna visar tydligt körens hemvist inom den kristna 
församlingen. Den var körens uppdragsgivare och gav kören dess legitimitet och 
handlingsutrymme. Mot den bakgrunden, och vid genomgången av 
dokumentationen, går det inte att dra några bestämda slutsatser om 
förvaltningsformen hade någon direkt inverkan på körens styrning. Föreningsformen 
kanske i första hand var ett sätt att handha och redovisa medlemsavgifter? Vi gissar 
att föreningsformens inflytande nog är mera indirekt och styrningen av kören handlar 
kanske mest om körledaren sätt att leda. Ett antagande skulle kunna vara att 
körledarskapet med tiden blir mer kollektivt och centraliserat när kören från 1980-
talet förvaltas och styrs i församlingens övergripande musik- eller programråd. 
 
Körens medlemsantal varierade under föreningstiden mellan 15 och 23 medlemmar. I 
princip har kören haft en liknande storleksvariation fram tills idag. 
 Mellan raderna går det att läsa att man periodvis var bekymrad för körens återväxt. 
Körmedlemmarna åldrades och det var svårt att få full täckning i herrstämmorna. 
Denna situation var återkommande ända fram till 1970-talet då en ny 
ungdomsgeneration tog plats i kyrkan och fick körlivet att blomstra. Den blandade 
kören fick ny energi och nya körer bildades, i synnerhet för barn- och ungdomar.  
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Om vi återgår till år 1930 då den blandade kören bildade egen förening och följer 
dokumentationen för körens räkenskaper framåt i tiden får vi en viss inblick i körlivet. 
Dels ger redovisningen av de årliga räkenskaperna en intressant bild av vad kören 
använde sina medlemsavgifter till, dels säger den något om körens sociala liv. Det 
som till en början inhandlades med gemensamma medel var i första hand noter. Men 
pengarna kunde också i viss mån användas till blomuppvaktningar vid födelsedagar. 
Bokföringen är också en illustration till samhällets ekonomiska välståndsutveckling. 
Kören höjde successivt medlemsavgiften och pengarna räckte till alltmer som kören 
kunde önska sig: riktiga originalnoter, utbildningar och gästdirigenter samt solister. 
Parallellt med kören fanns också strängmusiken (som startade 1912), som likaså 
organiserades som en förening. Musikföreningen fanns fram till 1977, då ansvaret för 
musikinstrument och strängmusikens noter inkorporerades i körens ansvarsområde. 
Här några punkter i körens ekonomiska historia. 

 Den ekonomiska omsättningen var 1930 – 1950 hundra till tvåhundra kronor. 
I princip utgjordes intäkterna av medlemsavgifter (1 till 2,50 kr per person). 
Pengarna användes i första hand till noter (Sångarbladet) och enstaka gånger 
till blommor o talare. 

 Omsättningen 1953 – 1970 fördubblades. Medlemsavgiften höjdes till mellan 
2 och 4,50 kr succesivt. 

 Omsättningen ökade ytterligare från 1970-talet p g a att föreningen nu kunde 
få intäkter för studiecirklar, vilket i sin tur möjliggjorde ett regelbundet köp av 
Mixturen (se 1.3 och not 6) och noter. Pengar gick också åt till nya saker som 
fotokopiering, pianostämning mm. 

 Musikföreningen/strängmusiken upplöstes alltså 1977 och ansvaret för 
strängmusiken (läs: notbiblioteket) övergick till kören. 

 Ledare för en instrumentalgrupp blev Sven-Eric Morhed 1979. 
 Kören upphörde som egen förening 1984 och ersattes med en körkommitté. 
 Församlingen övertog ansvaret för körens verksamhet. 
 

4.2 Körledare12 för den blandade kören  
I det följande listas körens ledare och deras körledarperioder. Några personer 
återkommer flera gånger och därtill i samverkan och/eller i delat körledarskap. 
 
- Pastor E. A. Nordström, som startade kören 1920 
- Maija Östman (f. Felldin) 1922 – 1947)  
- Tomono Malmqvist 1947 – 1948  
- Lisa Felldin 1949 – 1969  
- Karin Edvardsson vik körledare 1969 – 1970 (i övrigt körens pianist) 
- John Hultvall 1970 – 1978  
- Gunilla Gunner 1978 – 1980  
- Inger Back 1981 
- Majlis Morhed-Hultvall, 1982 – 1990  
- Anna Nejdling/Majlis Morhed-Hultvall, 1991 

 
12 Uppgifterna är hämtade ur körens årsredovisningar (1930 – 1984) och därefter ur församlingens 
årsredogörelser/årsmötesprotokoll 
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- MajLis Morhed-Hultvall, 1992 – vt 1999 med Anna Nejdling och Inger Back som 
extra körledare under 1993 

- Anna Nejdling Ekman ht 1999 - vt 2001  
- Elizabeth Morhed och Inga-Greta Edvardsson, ht 2001 – vt 2003 
- Elizabeth Morhed och Majlis Morhed-Hultvall ht 2003 – vt 2006 
- Majlis Morhed-Hultvall ht 2006 – vt 2010  
- Karin Svanäng, ht 2010 
- Majlis Morhed Hultvall och Karin Svanäng, 2011 
- Karin Svanäng 2012 –  

 
4.3 Körledarnas satsningar på sången 
I körens redovisningar framgår tydligt att körledarna satsat på sångutbildning av 
kören. Exempelvis betonas det flera gånger under Maija Östmans ledarskap att man 
anlitat musikdirektör Hugo Sanner från Uppsala för att ”ge kören 
sångteknikövningar”. Hennes efterträdare Tomono Malmqvist införde, som det står, 
”tonövningar och mungymnastik” vid varje körrepetition. Om Lisa Felldin nämns att 
hon under 1951 genomförde ”en studiecirkel i sång”. Av rapporteringen framgår 
vidare att Majlis Morhed-Hultvall bl a anlitade sångerskan och musikläraren Kristina 
Westas som ”sångpedagog vid flera tillfällen” och även andra sångpedagoger från 
Stockholm - Margareta Gävert och Anna Skagersten - vid några andra tillfällen. Under 
Elizabeths tid anordnade församlingen i samarbete med SMS (Svenska 
missionsförbundets sångarförbund) en helg med workshops om gospelsång och 
gospelpiano till körsång. I den medverkade bl a Lena Wohlfeil från SMS. I workshopen 
deltog flera körer med körledare från olika håll i landet. Karin Svanäng anlitade i sin 
tur operasångerskan Petra Valman för att ”hålla röstträningskurs med kören” och 
även Lena Wohlfeil vid flera tillfällen. Även om det bara finns stöd i dokumenten för 
nämnda utbildningsinsatser kan vi nog utan att vara alltför djärva anta att 
professionell sångträning var ett återkommande inslag i körövningarna. Det var 
uppenbarligen viktigt för samtliga ledare att kören hade en vacker ton och säkra 
stämmor. 
 
4.3.1 De tidiga körledarna13 
Det är inte möjligt att intervjua någon av körledarna före 1978. De finns tyvärr inte 
längre kvar i livet och det är svårt att hitta någon som har personliga minne av de två 
första körledarna. Många har dock personliga minnesbilder av John Hultvall. Till 
”tidiga” körledarna har vi räknat Maija Östman, Lisa Felldin men också John Hultvall. 
De har haft långvariga uppdrag men har efter hand blivit alltmer anonyma för körens 
nuvarande medlemmar. Vi kan läsa om dem indirekt från jubileumsskrifter och 
årsberättelser, men vi vet egentligen inte hur de såg på sitt köruppdrag. Vi kan bara 
gissa att de skötte sitt uppdrag minutiöst och strävade efter en perfekt klingande kör. 
 
Det vi vet var att Maija Östman var nära relaterad till Lisa Felldin via sin man Martin, 
tung bas och ordförande under många år i kören. Martin var syster till Maija. Trion 
samarbetade inte bara inom församlingen utan också genom den livsmedelsaffär som 
paret Felldin drev i Knivsta. Det har berättats att firman kunde rekrytera körsångare 
via annonsering efter affärsbiträden. I en annons kunde det stå: ”Kristen 

 
13 Fritt återgivet från intervju med MajLis Morhed-Hultvall 
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medarbetare sökes – tenor har företräde till tjänsten”. På detta originella sätt fick 
kören nytillskott i sina stämmor. 
  
Det berättas också att Lisa Felldin hade en speciell körledarstil. Hon satt gärna på 
”skranket”, dvs staketet runt podiet, när hon ledde kören, hade små åthävor, var mild 
och fin och hade samtidigt stor respekt med sig. Hon ledde ”svarta kören”, som kören 
kallades i folkmun, genom att den alltid uppträdde i svart.  
 
John Hultvall i sin tur var liksom Maija och Lisa angelägen om musikens kvalitet och 
stämmornas sammansättning. Han hade varit i Amerika med pastorskören och 
föredrog ”stor” och högtidlig musik. MajLis, Johns svärdotter, erinrar sig 
framförandet av Karl-Erik Svedlunds kör- och orkesterverk ”Rapsodi”. Kören uppförde 
verket på flera ställen. Svedlund var i sin tur en framstående musiker inom 
Filadelfiakyrkan i Stockholm. Pingströrelsen hade många namnkunniga sångare, 
solister och musiker som Einar Ekberg, Göran Stenlund, Kerstin Rundkvist och Göte 
Strandsjö. Svedlunds körverk och symfoniska musik låg åt det dramatiska hållet och 
hade klara influenser från Wagner14. John tyckte också mycket om Gunno Söderstens 
musikarrangemang och lät kören framföra några stycken. Men John tyckte också om 
finstämd och lågmäld musik och växlade gärna mellan uttrycken, erinrar sig MajLis. 
 
4.4 Intervjuer med några körledare 
Gunilla Gunner, som var mycket ung, 23 år, när hon efterträdde John Hultvall är den 
första körledaren vi har kunnat samtala med i detta projekt. Hennes ledarstil var, för 
oss som minns den, avspänd, nyskapande och demokratisk, men hennes 
körledarperiod varade bara ett par år så det går inte att säga något mera generellt 
om hennes ledarinsats; inte heller om Inger Backs, som varade bara ett år även om 
hon återkommande ledde kören (se ovan, 4.2). Gunilla hade emellertid ledaruppdrag 
i barnkörsammanhang och var organist. Hon satte i hög grad sin prägel på 
församlingens musikliv liksom Inger. 
 
Vi valde att prata mer ingående med MajLis Morhed-Hultvall och återge några bilder 
från en intervju med henne. MajLis tillträdde som körens ledare 1982 och var det i 
sammanlagt 25 år. Det var ingen helt obruten period, som vi ser av körledarlistan. 
Det var uppdrag i huvudsakligen två omgångar och under några terminer i samarbete 
med andra duktiga körmedlemmar. Arbete, högre tandläkarstudier och boplats i 
Umeå respektive Örebro gjorde att MajLis måste lämna Knivsta under vissa perioder.  
 
Vi bad också den senaste körledaren, Karin Svanäng, berätta om sitt ledarskap, sina 
sångval och sin syn på kristen körsång. Karin som blev körledare 2010 får 
representera den nya generationens körledare med en musikstil som ligger ganska 
långt ifrån stilidealen hos de första ledarna. 
 
Därutöver ville vi också få en inblick i församlingens satsningar på barn- och 
ungdomsmusik i början av 1970-talet och vände oss till ”ungdomsgenerationens” 
mesta körledarpar: Elizabeth Morhed och Sven-Eric Morhed. Vi ville bl a få reda på 
varför det startades barn- och ungdomskörer i församlingen. Men vi ville också 

 
14 Uppgiften är hämtad från Wikipedia 
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komma in på Elizabeths eget arbete som körledare för den blandade kören i fem år 
början av 00-talet. 

 
 

4.4.1 Intervju med Majlis Morhed-Hultvall 
 

   MajLis Morhed-Hultvall: Körledaruppdrag i församlingen: Knivsta 
ungdomskör/Seniskören 1969 – 1975, den blandade kören 1982 – 1999, 2003 - 
2010 

  
 

 På frågan om hur det kom sig att MajLis blev körledare, svarar hon att det inte alls var 
någon självklarhet för henne. Hon var ju ingen musiker, dvs spelar inte piano något 
vidare och inte heller något annat instrument utan måste förlita sig på Inga-Greta, 
dvs körens pianist. Hon tackade ja med förbehållet att först få utbilda sig. Hon 
anmälde sig till en veckas körledarkurs på Södra Vätterbygdens folkhögskola under 
sommaren. Efter kursen kände hon sig mera redo att ta sig an körledarskapet. Men 
hon fortsatte senare med två längre utbildningar anordnade av Frikyrkliga 
studieförbundet (FS) under 1990: musikledarutbildning och en påbyggnadsutbildning 
för musikledare. Därefter gick hon ett antal helgkurser för körledare. 
 
Vad var det då som lockade Majlis att åta sig körledarskapet? Majlis säger att hon 
blivit inspirerad av ny ungdomlig körmusik redan mer än tio år innan hon blev ledare 
för den blandade kören. Vid ett ungdomskörinternat i Östersund stiftade hon bl a 
bekantskap med jazzmusik för kör med Bengt Hallbergs – Jag kastar min glädje 
(Afrikansk bön). Hon berättar att upplevelsen under detta internats sjungande, 
särskilt av ett klassiskt verk för två körer av H Schütts, var så stark att ”fötterna 
svävade över träribborna på golvet uppe på läktaren där vi i ungdomskören stod”. 
 
Majlis tog med sig nämnda ungdomskörstycke och flera andra musikstycken hem till 
Knivsta och startade genast en ungdomskör (se 3.5.om ungdomskören). Ett svar på 
frågan om vad det var som utmanade henne var alltså att det skulle vara spännande 
att få arbeta med ny körmusik. MajLis säger också att det var ”lockande” att ta 
tillvara körens ”musikaliska traditioner”, men också att få vara en länk i det som vi 
kan kalla körens musikaliska kanon, dvs den musikskatt som bör föras vidare in i 
framtiden. 
 
Hade hon då några andra ambitioner med sitt körledarskap? – ”Jo”, hon säger, ”det 
var synd att kören inte kunde låta mer”. Kören skulle behöva förstärkas.  
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Hon insåg att ett bra sätt att få större fyllighet i körsången var dels att rekrytera fler 
sångare, särskilt i mansstämmorna, dels att samarbete med andra körer. Majlis 
berättar att hon gjorde ”en lockande affisch” och ett riktat utskick till ett antal 
utvalda män i församlingen med inbjudan till en kurs. På inbjudan/affischen fanns en 
bild på rostlösaren CRC5-56 och en text om att det går bra att få fart på röster som 
rosslat igen med träning på samma sätt som man löser rost med CRC5-56. Resultatet 
av kampanjen blev att 5 - 7 personer anslöt sig till kursen och redan under nästa 
termin började ytterligare 2 - 3 personer i kören. Flertalet av dessa finns kvar i kören 
idag. 
 
Till samarbete med andra körer behövdes kontakter och samarbetspartners. MajLis 
arbetade systematiskt med sitt nätverk av körledare och kyrkomusiker. På lokalplanet 
var hennes samarbetspartners i första hand församlingarna i Knivsta pastorat. Men 
kören samarbetade även med andra lokala körer som Knivsta kammarkör och Låtar 
och läten samt det kända jazzmusikerbandet Trio X, som kören återkommande 
samverkade med bl a i julkonserter på Alsike skola. Hon nämner utöver detta en rad 
samarbetsprojekt med ett stort antal körer i Knivsta och dess närhet och likaså 
samarbetet med omkringliggande Frikyrkoförsamlingars körer och betonar särskilt 
samarbeten med missionskyrkan i Östhammar och i Salem i Sigtuna där en av körens 
trogna basar var församlingsanknuten.  
 
På frågan om vad hon själv fick ut av dessa samarbeten säger MajLis, att hon ”kände 
sig smickrad och hedrad av att kyrkomusikern i Knivsta församling tyckte att 
samarbete med mig och Gredelbykyrkan var ömsesidigt positivt”. 
 
MajLis berättar också att hon ibland fick med sig sina körmedlemmar som deltagare i 
stora händelser som exempelvis musiksamlingar med Ingemar Braennstroem i 
Stockholm, men hon betonar i samma andetag, att kören framför allt framträdde 
”jättemycket” i Gredelbykyrkan. Det var där kören fanns med i gudstjänster och 
gjorde egna konserter. Till detta genomfördes också specialgjorda mässor, t ex 
Gredelbymässan, i vilken kören hade en viktig roll vid sidan om pastor Anders Jarl och 
Birgitta Eriksson som författat flera av texterna. MajLis framhåller att 
Gredelbymässan var en unik mässa skräddarsydd för gudstjänster i Gredelbykyrkan 
och som kunde användas under hela året eftersom sångtexterna och bibeltexterna 
kunde bytas ut efter kyrkoåret. Stommen var Birgitta Erikssons egna texter och texter 
från samfundets nattvardsordning. Förutom att framföra sina egna texter utförde 
Birgitta ”liturgiska beskrivande rörelser”. Mässan var indelad i de vanliga mässdelarna 
Introitus, Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei. 
 
För syftet att göra någonting gemensamt med bara kören och körens närmaste 
”anhöriga” var kanske körens egna resor mycket viktiga.  Kören reste i stort sett varje 
år på kortare eller längre resor. Dessa kunde gå till någon som flyttat eller till platser 
som på annat sätt hade betydelse för körens medlemmar. MajLis betonar den sociala 
betydelsen av att göra resor tillsammans och att det var roligt att sjunga på andra 
platser än Knivsta. 
 



 24 

Som avslutning frågar vi MajLis om hon har något att tillägga. ”Jo”, säger hon lite 
dröjande. I efterhand har hon insett hur viktigt körledarskapet varit för hennes eget 
musicerande. 
 ”Eftersom jag inte spelar eller trakterar något annat instrument, har jag förstått att 
körledarskapet är speciellt till skillnad från att enbart sjunga i kör. Körledandet/ 
dirigerandet är ett sätt att göra musik, dvs att musicera.” 
 
 
 

4.4.2 Intervju med Karin Svanäng 
 

’  Karin Svanäng: Körledaruppdrag i församlingen: G-klangen 1994 - 1998, Den 
blandade kören fr o m 2010 

  
Karin kom till Knivsta från Värmland 1982 när hon var 20 år gammal för att utbilda sig 
på Ultuna. Hon hade träffat Håkan Svanäng och så småningom gifte de sig och Karin 
flyttade in på gården Svanängen i Vassunda. Håkan och hans bröder var engagerade i 
församlingens ungdomsverksamhet och deras föräldrar Anna och Gunnar Svanäng 
var likaså mycket aktiva i församlingslivet, även i kören. Karin hade en liknande 
bakgrund i Östra Värmskogs missionsförsamling, så hon hittade snabbt sin plats i 
församlingens verksamhet. Karin blev tonårsledare. I tonår regisserade och uppförde 
hon flera musikaler. Sången och scenvanan hade hon s a s med sig hemifrån 
Värmland där hon ofta sjöng solo på gudstjänsterna, och det fortsatte hon med i 
Knivsta. Hennes väg till att bli körledare i Gredelbykyrkan började alltså med 
solosången och musikteatern i ungdomsverksamheten.  

  
I slutet av 1980-talet engagerade hon sig i den öppna förskolan, som hade sin 
verksamhet i Gredelbykyrkan. Där gick också hennes egna barn. I öppna förskolan 
sjöng barnen mycket och gjorde vårkonserter i kyrkan. Vid den här tiden fanns en 
stor och rik rekryteringsbas för barn- och ungdomsmusik. Karin räknar upp Klapp o 
Klang, öppna förskolan, Gredelby skola, församlingens egna barn och deras kompisar. 
Det fanns följaktligen mycket barn runt Gredelbykyrkan och ett stort underlag för G-
klangen, som startade 1992. Karin rekryterades som ledare ett år senare och 
fortsatte tillsammans med Inga-Greta att leda kören till 1995. Kören hade pga 
mängden barn delats i två åldersgrupper – en yngre och en äldre. Från 1995 ledde 
Karin den äldre gruppen tillsammans med Monica Jonsson och Per Johansson fram till 
1998. 1996 - 1997 var även Gunilla Berglund ledare för kören. Karin erinrar sig att 
man gjorde musikaler och hittade även på egna musikaler med sång-, teater- och 
dansinslag, som framfördes i körsamarbeten med ungdomarna inom tonår. Under 
den här tiden gick hon också med i församlingens blandade kör och som 
barnkörledare ingick hon också i församlingens musikråd.  
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På frågan hur det kom sig att Karin blev körledare för den blandade kören svarar hon 
att hon inte riktigt minns vem som frågade, men ”det kändes ganska naturligt att 
ställa upp när det blev klart att Maj-Lis skulle sluta och det inte fanns någon självklar 
efterträdare”, men hon förtydligar: ”Jag är ju egentligen amatör”, och menar, att det 
hon såg som ”naturligt” var att hon redan var väldigt involverad i kyrkans 
sångverksamhet. Här var erfarenheten som barnkörledare viktig, och ”det var en 
sådan stämning i kören” med körmedlemmar som inte var rädda för att säga vad de 
tyckte. ”Jag kände att jag kunde tacka ja, eftersom jag kände förtroende från kören”.  

 
Vilket musikutbildningsstöd har Karin haft för uppgiften? Hon nämner bl a en 
grundläggande dirigentkurs som anordnades av Bilda, en ”musikfest” i Stockholm 
som lagts upp för utbildning för körledare och en annan kurs 2015 - 2016 i Stockholm 
i syfte att använda sången i språkträning för nya svenskar. Hela kören har också haft 
fortbildning av bl a Kristina Westas, Lena Wohlfeil och Petra Valman. Samtliga 
utbildningsinslag har också kommit till nytta i körens egen praktik. 

 
Hur får man då till en välfungerande blandad kör? ”Sångvalen är A och O”, säger 
Karin. Men det är inte alldeles enkelt. ”Det gäller att lägga sig på rätt nivå”, så att 
kören känner sig trygg med att lära in sångerna och kunna framföra dem. ”Jag har 
medvetet valt olika typer av sånger…blandat både gamla välkända sånger från körens 
rika notskatt och nya sånger”, som hon bl a sökt upp på Westmans musikförlag, 
andra förlag eller på annat sätt – sånger med stor spännvidd. Kören måste också ha 
”sångteknisk hjälp”, så att den sjunger ”dynamiskt”, dvs kan nyansera. Det är också 
viktigt att det är bra balans mellan stämmorna i kören, och att kören är samsjungen 
för att det ska utvecklas en fin ”körklang”. Hon pekar på att detta inte sker per 
automatik, utan kören måste öva. Karin berättar att hon från början inte var helt 
bekväm med stämsång. Det var utmanande och krävde ett extra arbete i 
förberedelserna. ”Man måste ju veta hur sångerna funkar innan man sätter dem i 
händerna på kören”; det hade hon lärt från tiden som barnkörledare. 

 
För Karin är en blandad kör ”inte bara att sjunga vackert utan också gestaltning… att 
man agerar och inte bara sjunger rakt upp och ned”. Hon nämner tre viktiga ledord 
för sin körverksamhet, nämligen gemenskap, gestaltning och samverkan. Med 
gemenskap menar hon att kören ska tycka om att sjunga tillsammans och att träffas. I 
likhet med barn tycker körmedlemmar om ”att sjunga för att dom har sina kompisar 
där”. Med gestaltning menar hon att sången också ska uttryckas, ”att kören ska våga 
gestalta det den sjunger…våga visa känslor och röra sig på scenen”. Med samarbeten 
menar hon samarbeten på olika nivåer, från det interna till det regionala. 

 
Med interna körsamarbeten syftar Karin på Luciaframträdendena tillsammans med 
tonår flera år å rad. Likaså har pastorerna samverkat med kören på olika sätt: först 
Anders Jarl i ”Gredelbymässan” och därefter Linda Claremar i Gredelbymässan och 
med egna sånger. Kören har också sjungit med församlingen i flera Taizémässor. 
Exempel på lokala samarbeten är när kören samarbetat med ”Låtar och läten” eller 
”Kammarkören”. Som exempel på regionala samarbeten syftar Karin på mässor 
under musikalisk ledning av Lena Wohlfeil t ex Markusmässan. I dessa mässor har 
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kören utökats med körerna i Gamla Uppsala och Märsta. Karin menar att det viktigt 
för henne själv och kören att ibland sjunga i en större grupp. I dessa samarbeten har 
Gredelbykyrkans kör utmärkt sig positivt, berättar Karin. Körmedlemmarna har vågat 
medverka i olika typer av gestaltningar. 

 
Körens medverkan i gudstjänstlivet har också skett i samband med körens 
återkommande resor till olika platser där man besökt tidigare körmedlemmar. Karin 
nämner resan till Skene 2010 för att besöka Sofia Fransson (Anita Erngrens dotter), 
som är körledare i Berghems kyrkokör. Tillsammans med Sofias kör framförde de 
båda körerna I Välsignan och fröjd i Berghems kyrka. Året därpå gjorde Sofia ett 
återbesök i Knivsta och ledde då Gredelbykyrkans kör vid en gudstjänst. 2013 gick 
resan till Valbo och Gävle och kören besökte Sven-Eric och Elizabeth Morhed och 
medverkade i gudstjänsten i Valbo kyrka. 2014 gick resan till Fellingsbro och kören 
hälsade på Maria Schönning, där hon arbetade som diakon. Kören medverkade i 
”Mässa för många”. 2015 gick resan till Söderköping för att besöka Per och Kerstin 
Sundqvist. Där övernattade kören och gjorde ett antal utflykter till bl a S:t Annas 
skärgård. Karin erinrar också om det återkommande samarbetet med Salem i Sigtuna 
med körens medverkan i friluftsgudstjänsten i Viby by. 

 
Vi ställde också frågan om vad Karin tycker är det allra viktigaste med 
körverksamheten. Hon svarar utan betänketid ”kören är en del av själva arbetet i 
kyrkan…den är ingen isolerad enhet”. Därför, menar hon, är det viktigt att kören 
också anpassar sig till behovet av utrymme för övrig verksamhet. Detta skedde under 
föregående år när en onsdagskväll i månaden öppnades för ”bibelkväll”. Det betyder 
att kören som annars brukat träffas varje onsdag nu träffades tre gånger per månad. 
Man kan ju också se körens jubileumsprojekt under Coronatiden som en anpassning 
till rådande omständigheter. ”Först träffades vi fysiskt, men sjöng inte, sen träffades 
vi digitalt och inte fysiskt, men vi hade hela tiden en pågående verksamhet som 
engagerade hela kören”. 

 
Karin avslutar samtalet med att själv ställa den centrala frågan om hur framtiden ska 
gestalta sig för kören: hur ska vi klara ”föryngringsbiten”? 
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4.4.3 Intervju med Elizabeth och Sven-Eric Morhed  
 

    
 

Elizabeth Morhed, Körledaruppdrag I församlingen: Barnkören Klapp&Klang 1995 - 
1999, den blandade kören 2001 – 2006, Sven-Erik Morhed, Körledaruppdrag I 
församlingen: (nya) Ungdomskören 1979 – 1982, Big Sound 1996 – 1998 

 
 
Sven-Eric Morhed flyttade till Knivsta från Värmland 1967, 10 år gammal. Sven-
Eric blev mycket aktiv i församlingens barn- och ungdomsverksamhet och deltog 
tillsammans med övriga ungdomar i många av distriktets läger. På ett av dessa 
läger träffade han Elizabeth Helmersson (senare Morhed) från Östhammar. 
Kärlek uppstod och de blev ett par. Elizabeth flyttade till Knivsta 1979 och Sven-
Eric och Elizabeth skaffade en gemensam lägenhet. Då var Elizabeth 20 år 
gammal och Sven-Eric 23 år. Förutom församlingsarbetet var Sven-Eric och 
Elizabeth mycket musikintresserade. Deras röster och engagemang var viktiga i 
den nu omstartade ungdomskören (”seniskören”, se ovan, 3.5). Musikintresset 
ledde dem samma år till att gemensamt söka en ungdomskörledarkurs på 
baptisternas folkhögskola i Sjövik. Kursen gav grunden till ett körledarskap och 
blev avgörande för deras fortsatta engagemang som körledare. 

 
I våra frågor till Elizabeth och Sven-Eric särar vi på köruppdragen och frågar i 
kronologisk ordning varför Sven-Eric startade en ny ungdomskör 1979?  
Sven-Eric berättar att ungdomskörer normalt är kortlivade och det gällde även i 
Knivsta.  Den första ungdomskören (”Seniskören”) hade tappat sångare genom att 
ungdomar lämnat Knivsta för utbildning och arbete. En ny ungdomsgeneration fanns 
redo för att fortsätta sjunga. Efterhand hade också nyskriven musik för 
ungdomskörer lanserats och den musiken utmanade Sven-Eric. (se exempel på musik 
ovan, 3.5.1). Sven-Erics körledarskap bland de äldsta ungdomarna varade några år, 
och hans resurser behövdes i en annan åldersgrupp, nämligen barn som ”vuxit ur” G-
klangen. Sven-Erik startade då ”Big Sound” för barn i åldrarna 11 – 15 år. 
 
Elizabeth och Sven-Eric bodde på annat håll mellan åren 1986 och 1994, först i 
Bäckefors i Dalsland 1986 där Sven-Eric fick sin första tjänst som pastor och därefter i 
Örebro där han likaså hade en pastorstjänst. 
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Tillbaka i Knivsta blev Elizabeth körledare för församlingens barn- och ungdomsmusik 
i småbarnkören Klapp och klang för åldrarna 4 – 7 år, 1995. Att leda en så ung kör 
krävde både lekfullhet god ledarförmåga men också fler ögon och öron än hos en 
enda ledare. Församlingens barnkörer hade alltid minst två ledare. Först 
samarbetade Elizabeth med Anne-Marie Morhed och senare med den yngste sonen 
Kristofer Morhed. 
 
2001 fick Elizabeth frågan om hon ville leda församlingens blandade kör. Hon tackade 
ja till uppdraget på villkoret att hon fick leda kören tillsammans med Inga-Greta (se 
ovan, 4.2). De utvecklade ett fruktbart ledarskap enligt principen som redan 
tillämpats i barnkören – fyra ögon och öron ser och hör mer än två. 
 
På frågan varför Elizabeth blev körledare svarar hon att hon kände sig redo för 
uppgiften med den erfarenhet hon fått bl a från körledarutbildningen. 2001 gick 
Elizabeth med i den nystartade Knivsta kammarkör. ”Att sjunga för den rutinerade 
Katarina Rudérus inspirerade och kom att bli som en andra skola i körlederi”. Därtill 
hade hon tagit flera års sånglektioner och arbetade som organist i församlingen. Hon 
kände sig också hemma i kyrkan. ”Den var som ett andra hem”, säger hon. Och så var 
det rent bokstavligt. Sven-Eric och Elizabeth hade flyttat in i pastorsbostaden intill 
kyrkan 1996 och Sven-Eric blev vakanspastor i Knivsta under ett halvår. ”Jag kunde 
bara springa tvärs över gården och botanisera bland körnoterna och lära mig dem när 
jag hade tid och lust”. För Elizabeth var det viktigt att alltid vara väl förberedd i 
uppdraget. 
 
Elizabeth såg sin uppgift som den som koordinerade och ledde den blandade kören 
också i olika körsatsningar genom körsamarbeten med solister. Hon nämner bl a 
Körkonserten med Thomas Boström och körverket Visst ska våren komma 
tillsammans med Knivstasolisterna Kristina Mansfeldt och Roger Berglund. Vid en 
annan minnesvärd gudstjänst framförde kören tillsammans med dansare ur 
församlingen, ledda av Monica Jonsson, sångerna ur sångsamlingen ”Som en vind” 
(se 3.2.2) 
 
Vi frågar också Elizabeth om hon haft något ideal ifråga om körens ”sound”. Hon 
svarar att det inte bara handlar om hur ”kören låter” utan också vad den förmedlar.   
- Körsoundet ska vara ”enkelt och bra” och texterna ska vara anpassade ”till 
gudstjänsten”. Bägge delarna fanns som kriterier när hon valde sånger. Hon tillägger 
att hon uppskattat den hjälp hon och kören fått av att ha så fin musikuppbackning, 
med dels Inga-Greta vid pianot, dels Per Johansson på basen. Hon framhåller Per V 
Johansson som den som alltid ställde upp i gudstjänster med kören, liksom också i 
många andra vanliga gudstjänster. Elizabeths favoritsånger för kören fann hon i ”det 
svarta respektive det bruna sånghäftet”: Gud bor överallt 1 och 2 – Visor från Italien 
och Frankrike för kör och instrument (se 3.2.2). 
 
Elizabeth ser körledande som ett helhetsuppdrag i meningen att ”kören och 
församlingen” är en enhet. Det går inte att skilja körledarskapet från uppdraget i 
församlingen. Detta har en viktig andlig sida men också en social. Kören består av 
människor som gör ett arbete tillsammans, till glädje för varandra under körövningar 
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och fikastunder vid varje körövning och vid körresor minst en gång per år. Kören, 
deras anhöriga och intresserade församlingsmedlemmar fick vid de sociala 
arrangemangen möjlighet att lära känna varandra och sjunga och delta i olika 
gudstjänster.  
 
Elizabeths och Sven-Erics tid i Knivsta varade till 2006. De flyttade då till Almunge för 
att Sven-Eric skulle träda in i tjänsten som kyrkoherde. Paret har emellertid då och då 
”hälsat på” i Gredelbykyrkan i samband med sånguppdrag som solister och som delar 
av ”Morhedsgruppen”.  
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5 Analys och slutsatser 
För att säga något om hur kören och körlivet förändrats under hundra år har vi sökt    
peka ut några tendenser som vi har noterat i materialet. Vi har urskilt tre tendenser. 
Den första handlar om körens profil, den andra om körens repertoar och den tredje 
om körmedlemmarnas notkunnande. De bakomliggande orsakerna till 
förändringarna ligger knappast enbart i den lokala församlingen utan ska också sökas 
i omvärldsfaktorer som förmodligen är gemensamma med körsången i hela 
Equmeniakyrkan. 
  
5.1 Tendens I. Kören profil ändras  
Som nämndes fanns det redan i inledningen till Missionsförbundets samfundshistoria 
körsång av två huvudsakliga körsångstyper – strängmusiken och den blandade kören. 
Strängmusiken, som i Knivsta bildade musikförening 1912, kommer ur ”den andliga 
sången” och sjöngs vid allmänna gudstjänster, som del av själva gudstjänstfirandet. 
Den blandade körsången, som har sina rötter i Svenska kyrkans körsångstradition, 
startade med en grupp som sjöng sång i stämmor från 1920. Gruppen utvecklades till 
egen kör 1930 och införlivades likaså i missionsförsamlingens gudstjänstfirande. Men 
sången i den blandade kören hade genom sin reglerade stämsång en högtidligare och 
mera självständig form och fick därför framträda främst vid högtider. 
Spänningsförhållandet mellan körtyperna syns då och då i dokumentationen. Sång 
från den blandade kören ansågs behöva disciplineras så den inte skulle bli ett 
självändamål. I ett av delprojektens redovisningar framgår att församlingen förbjöd 
konserter15. Sången måste ske inom ramen för gudstjänstfirande. 
Spänningsförhållande löstes alltså med två olika körer och en regel om att ingen sång 
skulle sjungas vid sidan om gudstjänständamålet. 
 
I körledarintervjuerna får vi stöd för att ovannämnda regel är konsensus. Här kan vi 
inte se någon glidning från huvudregeln. Den uttrycks av Maj-Lis när hon säger: 
”kören framträdde jättemycket i Gredelbykyrkan. Det var där kören fanns med i 
gudstjänster”. Och Karin poängterar: ”kören är en del av själva arbetet i kyrkan…den 
är ingen isolerad enhet” och Elizabeth säger i princip samma sak när hon ser 
”körlederi som ett helhetsuppdrag…kören och församlingen är en enhet…det går inte 
att skilja körledarskapet från uppdraget i församlingen”. 
 
Men hur är det då med den historiska konflikten som beskrivits mellan ”konstsång” 
och ”strängmusiksång”? Hur positionerar sig de intervjuade körledarna i den?  
 
MajLis ser två utmaningar för kören, som väl också uttrycker hennes ideal för körens 
sound. Hon säger att det dels är ”spännande att få arbeta med ny körmusik, dels 
”lockande att ta tillvara körens musikaliska traditioner”. MajLis ställer in sig i både en 
ny och en gammal körtradition, men hon ger inget värdeomdöme, utan uttrycker 
bara en skillnad mellan ny och traditionell körmusik. Hon vill verka i bägge 
körstilarna. Elizabeth tycker att körens sound ska vara ”enkelt och bra”, vilket i viss 
mån värderar musiken. ”Enkelt och bra” kan kanske vara en kvalitetsfråga för musik 
som inte är ”konstfull” i meningen onödigt komplicerad men ändå välkomponerad. 

 
15 Se Monicas, Kajsas och Marias Ppt - presentation 
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Karins ideal i sin tur är det kören uttrycker genom sången och framförandet: att den 
”sjunger dynamiskt” och ”agerar och inte bara sjunger rakt upp och ned”.  Känslan för 
musiken betonas mer än perfektionen. Idealet är ”inte bara att sjunga vackert” utan 
att uttrycka ”något genom texten”. Men visst är också tekniken viktig för Karin. Hon 
nämner att det ska vara ”balans mellan stämmorna i kören, och att kören är 
samsjungen”, så det blir ”en fin körklang”. 
 
Fast intervjumaterialet är litet kan vi nog ändå säga att körledarna, från MajLis med 
start 1982 till Karin, fram till 2020, speglar den utveckling som kyrklig körsång 
genomgått. På nästan 40 år kan vi se att stilidealen successivt förändrats från en 
tämligen fast form för stämsättning till en mer flexibel. I den nyare musiken 
förekommer mer enstämmig sång och ”dialog” mellan stämmorna. Om vi hade 
kunnat tala med de första körledarna, Maija och Lisa som höll sig till genren 
”högtidlig körsång” eller John som valde både ”stor musik” och ”finstämd musik”, 
gissar vi att tendensen skulle varit ännu tydligare. 
 
En kanske viktigare profilförändring är själva tonomfånget mellan stämmorna. Den 
traditionella, ”högtidliga sången” har ett betydligt större tonintervall än den nyare 
sången. Ett ”extremt” exempel är Otto Olssons ”Advent”, som varierar mellan G i 
stora oktaven (eller G2) i basstämman och tvåstrukna G (eller G5) i sopranstämman. 
Det är ett tonomfång på tre oktaver. Tonhöjden i detta exempel ligger främst i den 
högsta herrstämman (tenor) och den högsta damstämman (sopran), ettstrukna G 
respektive tvåstrukna G. Sången ger därmed ett ”ljust” och sprött intryck. Exempel på 
ny körmusik kan vara ”Marcus sång” (Musik: Wohlfeil), som har en tonvariation 
mellan lägsta tonen i lilla oktaven C (eller C3) i herrstämman och högsta tonen 
tvåstrukna C (eller C5) i damstämman – ett tonomfång på två oktaver. En annan 
skillnad är antalet stämdelningar, dvs hur ofta herr- respektive damstämmorna delas 
upp i mer än två stämmor. Kören kan i ”extrema” fall som i ovannämnda exempel 
delas upp i sex till åtta stämmor. I nyare körmusik är denna typ av stämdelning mera 
sällsynt. I Marcussången sker det ingen gång. 
 
Den ”fasta” formen för körmusiken har också med takten och rytmen att göra. 
Gammal körmusik har till skillnad från nyare körmusik en jämnare 4-takt eller 3-takt 
och en mindre synkoperad rytm. Man kan säga att det ”svänger” mer om ny 
körmusik än om gammal körmusik. Därmed inte sagt att det inte svängde om 
körmusik i äldre tider. Men då gällde inte det blandad körmusik utan strängmusik. 
 
Vi vill påstå att gammal körsångstradition utgjorde en bestämd genre medan ny 
körsång kan blanda mellan gammal o ny genre och mellan olika moderna genrer. 
 
Sammanfattningsvis kan vi kanske våga oss på en slutsats att körsångsprofilen under 
100 år ändrats från ”konstsång” till varierad ”genresång”. 

 
5.2 Tendens II. Körens repertoar ändras 
För att kunna säga något mera hållbart om hur körens repertoar förändrats ska vi 
begränsa oss till hur och av vem den skapats. I genomgången såg vi att kören med allt 
bättre ekonomi fick möjlighet att bygga upp ett notbibliotek. Det blev körledarens 
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uppgift att beställa och köpa hem enstaka noter till olika musikändamål. I äldre tider 
var det körmusik till högtider. Idag är biblioteket ansenligt. På senare tid har 
notmarknaden vuxit och det har producerats alltmer omfattande notvolymer. Man 
köper inte lika ofta in enstaka blad utan hela körverk eller samlingar av körverk. 
Nothäftena med förproducerade körkonserter och mässor är exempel på senare 
tiders underlag för körmusiken. Körledaren har förstås frihet att plocka ut 
musikstycken från dessa verk, men inte sällan är konserter och mässor bestämda 
”helheter” med ett prefabricerat upplägg som körledaren har små möjligheter att 
frångå. Uppgiften blir att följa manus, som ofta har noggranna anvisningar om hur 
verken ska framföras.  
 
Till skillnad från den först nämnda tendensen som gällde ändringar i körprofilen med 
en ökande profilvariation ser vi nu en minskande repertoarvariation genom den 
prefabricerade körmusiken. Kören (läs: körledaren) bygger på sätt och vis upp en 
smalare repertoar genom att den binds till viss centralt producerad musik för 
bestämda ändamål.  
 
En slutsats skulle kunna vara att körens repertoar ändrats från att vara lokalt 
uppbyggd genom körledarens musikval till att vara centralt uppbyggd genom 
färdigproducerad ”konceptmusik”.  

 
5.3 Tendens III. Körens notläsningsförmåga ändras 
Något annat som bidrar till körsångens förändring är hur sångarna är rustade för att 
sjunga i kör.   
 
Bristen på körsångare, som illustrerades med exemplet ”personalrekrytering” (se 
4.3.1) visar att det ofta funnits en upplevd obalans mellan antalet sångare i de olika 
stämmorna. I exemplet pekas det på bristen av tenorer. Detta indikerar att det inte 
bara är ett visst röstläge som det råder brist på. Det saknas också en viss kunskap hos 
presumtiva sångare att sjunga i kör. Många uttrycker svårigheter att hänga med i 
körmusiken p g a bristande notkunskap. För att kunna sjunga en stämma krävs 
antingen kompetens i notläsning eller förmåga att lyssna in en stämma. Detta brukar, 
kanske felaktigt, benämnas musikalitet. Förmågan att sjunga i stämmor ligger kanske 
i stället i själva inlärningen. Det måste ges tillräckligt mycket tid att lära in en stämma 
och s a s knäcka notkoden. Exemplet med handlaren som annonserade efter ett visst 
röstläge visar att det nog alltid funnits en (felaktig) tro, att körsångsförmågan är 
medfödd eller något som en viss sångare har med sig i bagaget. 
 
I intervjumaterialet berättar MajLis om hur hon lyckades rekrytera en rad ”herrar” till 
både tenor- och basstämman från det övriga församlingsarbetet med löfte om att det 
skulle ges extra tid för stämrepetition. En stund före varje körövning samlades 
herrarna till extraövning. Rekryteringen blev så lyckad att balansen mellan 
stämmorna blev stabil. Ingen extra energi har har sedan dess behövt läggas på 
rekrytering av herrar.  
 
Generellt har nog det allmänna notkunnandet i samhället minskat, sannolikt inte som 
en följd av att det saknas röstmaterial utan som en följd av att den allmänna 
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musikutbildningen i skolan har begränsats. Det betyder att det inte bara är 
herrstämmorna som saknar ”naturliga” sångare utan också damstämmorna. Detta 
har på senare tid kompenserats med hjälp av ny teknik. Till de prefabricerade verken 
följer inte sällan elektroniskt nedladdningsbara övningsfiler som stöd för 
stäminlärningen. 
 
Notkunnandet är emellertid inte hela förklaringen till att förutsättningarna för den 
blandade kören ändrats. En annan sak är det vi kan kalla röstlägesidealet. Nyare sång 
har mer homogeniserade stämmor och sopranstämman och tenorstämman går, som 
vi nämnde, inte lika högt. En hypotes kan vara: om höga röstlägen inte uppfattas som 
”vackert” och/eller angeläget tränas heller inte kören i dessa röstlägen.  
 
En tredje tendens som vi vill lyfta fram är alltså att inställningen till och kunnandet i 
stämsång har förändrats i samhället beroende på ett allt bristfälligare notkunnande 
och en förändrad värdering av höga röstlägen. 
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  6 Avslutning 
Vårt bidrag till körprojektet har fokuserat på en undersökning av körens ledarskap och 
sjungande. Utöver detta har vi gjort nedslag i församlingens körlandskap och lyft fram 
några olika körkonstellationer. Avslutningsvis summerar vi med några frågor för fortsatt 
reflexion: 1) Vad är hemligheten med att kören blivit så ”gammal”? 2) Vad krävs för att 
bibehålla en kör som klarar framtida påfrestningar? 3) Hur kan församlingen stimulera 
tillväxten av körsångare? 
 
6.1 Vad är hemligheten med att kören blivit så gammal? 
När det gäller ålder finns det knappast några hemligheter. I åldersforskningen brukar två 
orsaker lyftas fram – gener och livsstil. Kanske är det tillämpbart även på en kör. 
Generna skulle då vara de medfödda egenskaperna som lagts in i ”arvsmassan”. I vårt 
fall kan vi härleda dessa till det som utvecklat vår kristna gemenskap. Livsstilen skulle då 
vara hur vi tagit hand om dessa förutsättningar. Analogin är förstås inte klockren, men 
under projektets gång har vi sett att vissa saker lyst starkare än andra, t ex betonandet 
av församlingslivet och förvaltandet av denna gemenskap. Kören är inkapslad i allt detta. 
Tron på att Jesus Kristus är centrum för allt skapande är nog den allra viktigaste 
drivkraften. 
 
Men det finns också en hel del förutsättningar som har direkt historiska förklaringar. En 
sådan är tiden när kören växte fram i församlingslivet i början av 1900-talet.  Kören var 
en viktig del av den tillväxt som frikyrkan genomgick fram till 1930-talet då kulmen 
nåddes. Då fick församlingslivet sina fasta former. Kören och sången hade en naturlig 
plats i denna process. 
 
Knivstas samhällsutveckling är en annan pusselbit. Gredelbykyrkan byggdes mitt i ett 
samhälle som inte hade några andra kyrkor mer än det lilla baptistkapellet på andra 
sidan av järnvägen. Församlingen kunde dra till sig människor med förmågan att driva 
verksamhet, i synnerhet barn- och ungdomsverksamhet. Söndagsskolan lockade stora 
skaror av barn i närområdet och de äldre barnen bildade junior- och seniorföreningar. 
Detta var en viktig grogrund för den dåvarande ungdomsmusiken, dvs ”strängmusiken”. 
 
Mönstret återkommer i den andra generationen av ungdomstillväxt – 1970-talet fram 
till 00-talet. Det som utmärker perioden är det vi också kan kalla ”andra generationens 
församlingstillväxt”. Ungdomar födda under 40 - 60-talen – de stora barnkullarnas tid – 
stod för en församlingsmusiktillväxt genom dels eget ”ungdomsmusikutövande” (t ex 
Tack-och Lovkören), dels, senare, de egna barnens deltagande i församlingens barn- och 
ungdomsmusik (t ex Klapp&Klang och G-klangen). 
 
När ”strängmusiken” blivit decimerad och återväxten noll, fick ”den blandade kören” 
förnyat syre. Den nyare, mer lättillgängliga, ungdomsmusiken kunde ta plats inom 
ramen för ”kören”. Ledarna från 1980-talet och framåt gjorde ingen (absolut) skillnad 
mellan olika körtraditioner utan blandade repertoaren från körens olika epoker. 
 
Gredelbykyrkans kör lever f n med dessa förutsättningar, men har efter bästa förmåga 
hållit liv i kören utan avbrott, trots att tillväxtfaktorerna är märkbart frånvarande. Barn- 
och ungdomsverksamheten är i kraftig tillbakagång. 
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 6.2 Hur klara framtida påfrestningar? 

Vi närmar oss de allra svåraste frågorna – om framtiden. Man brukar säga att här finns 
inga ”quick fix”. En kör går säkert att driva länge, men kören kan s a s inte leva ”allenast 
av bröd”. Den behöver tillväxt underifrån och den hänger ihop med hur Gredelbykyrkans 
församling klarar de nya krav som ställs på en kristen gemenskap i ett sekulariserat 
samhälle. Den ska vara behövd och efterfrågad. För att klara det krävs det en öppenhet 
både utåt och inåt mot det som är grunden för församlingen. 
 

 6.3 Hur stimulera tillväxten av körsångare? 
Som två (enkla) körmedlemmar i detta projekt har vi inget färdigt program att leverera 
(och det var knappast vår uppgift heller), men vi ser det som en angelägen sak att hela 
kören arbetar med just denna fråga – den fråga som Karin ser som den viktigaste 
utmaningen för framtiden: ”Hur ska vi klara föryngringsbiten”? Idag kan vi göra viktiga 
upptäckter genom att ha just rätt fokus. 
 

 
 
 
 

 
  
 

 


