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Nutida influenser från 1970-talet och framåt



1970- och 1980-talet

Flera ungdomskörer bildades i 
frikyrkorna, även i Knivsta.
Sångerna som framfördes var 
gospel, visor och lovsång.

Körerna sjöng inte enbart i 
kyrkorna, utan även i 
samhället som ex i köpcenter, 
på torg och i hamnar. 

Tonalen från Högdalskyrkan i 
Stockholm, hade en skuta som 
seglade i Stockholms skärgård. 
Båten lade till vid olika hamnar. 
Kören sjöng från båten för de 
människor som stod vi kajen 
och lyssnade. 



1970- och 1980-talet
Jesusrörelsen
I Sverige fick Jesusrörelsen kanske inte samma hippie och flower-
power prägel som i USA utan det blev mer en väckelse bland kristna 
ungdomar. 

Ylva Eggehorn skrev många musiktexter för Jesusrörelsen.

Jesusrörelsen bidrog till att riva barriärerna mellan de olika samfunden 
i Sverige. https://youtu.be/G-hLSR5F4Y0?list=RDEMkwR-TIoHNt5MeVyIbf3sCg

Att sjunga visor på svenska blev också vanligt. Här kan nämnas 
Anders Caringer och Börje Ring. Det var vardagliga texter med ibland 
samhällskritik som lyfte fram människans ansvar. (Någon sång från 
ungdomskören).

Gospelkörerna Joybells och Choralerna var några av de mest kända.
Choralerna gav ut en mängd skivor och framförde musikaler. 
https://youtu.be/uQEKzhtWSoc



1970- och 1980-talet
I Choralernas musikal 
Befriad är all text 
inspirerad av 
Johannesevangeliet. 

Varde ljus är en LP med 
enbart svenska texter. 
Några av sångerna har 
karaktären av lovsång med 
många upprepningar och 
bibeltexter. 

Syftet var troligen att göra 
bibeln och budskapet mer 
tillgänglig. 



1990- och 2000-talet

Under 1990-talet ebbade ungdomskörverksamheten ut i frikyrkorna 
och ersattes av mindre sånggrupper och lovsångsteam. 

Pop- och viskulturen som redan kommit in i kyrkan fortsatte under 
slutet av 1900-talet med ett mer radikalt budskap, t ex Fjedurs skiva ’ 
Freedom is Coming: Songs of Protest ’ and Praise from South Africa’ 
och Ingemar Olssons skiva ’Olsson i Afrika’. https://youtu.be/G6F1omXtDz0
https://youtu.be/US3nAE4_yis

Man tog till sig influenser från andra kulturer och sökte sångernas 
ursprung på plats, t ex i Afrika snarare än via gospeln från USA. 

I Knivsta sjöng kören sånger från bland annat Afrika tillsammans med 
barnkören och Ingemar Olsson år ? Kören sjöng Nicaraguanska 
bondemässan under 1989. https://youtu.be/jIVkgEo2db4?list=PLRi6qLshkFnPdUIkl97r2fApDdY4gfl-O



1990- och 2000-talet
Tomas Boström är en tonsättare som började sin karriär som profan 
vissångare men fortsatte inom de kyrkliga sammanhangen. Hans sånger 
fångar naturlyrik kopplat till mellanmänskliga och samhällsfrågor, från det 
lilla till det stora. Kören har sjungit flera sånger av Tomas Bodström och 
även deltagit på kördagar med honom. https://youtu.be/kiWf_U9_XBI

Sånger med andliga och existentiella frågor skrevs även av 
musiker/tonsättare som mest fanns i profana sammanhang, t ex Stad i ljus 
som framfördes på Melodifestivalen 1988 skriven av Py Bäckman. Stad i 
ljus spelades upp i Gredelbykyrkan i samband med en gudstjänst och blev 
där ett berörande musikinslag med sin starka text om resan mot evigheten 
buren av styrkan mot ett evigt liv. https://youtu.be/UxFkbcFhP50

Vistraditionen utvecklades av såväl musiker från den kristna traditionen 
som av kända diktare och lyriker där texterna tonsattes av profana 
tonsättare, t ex ’Kärlekens tid’ och Milleniumsången ’ Innan gryningen’ där 
båda sångarna har text av Ylva Eggehorn och musik av Benny Andersson. 
Kören har framfört Kärlekens tid vid många tillfällen. https://youtu.be/grp5EWruMuQ



1990- och 2000-talet
Körens sociala funktion har 
alltid varit viktig. I körens 
protokoll från årsmötet 1995 
står:
”Stämfiskalernas uppgifter 
diskuterades. De ska fungera 
som körledarens kontakt-
personer om man vid något 
tillfälle måste nå hela kören, 
dels kan de också ha en 
social funktion, d v s ha ansvar 
för att hålla kontalt med de 
övriga medlemmarna i ”sin” 
stämma.”

Personligt protokoll i körens 
styrelse av Anna Målsäter 
1996 på bilden.



1990- och 2000-talet

Exempel på samarbeten internt i församlingen, med körer lokalt och i andra kyrkor:

•1999: Kören sjöng med barnkören sånger av Georg Riedel, varvat med dikt av Karin 
Svanäng. Kören hade konsert i St Birgittakyrkan med Låtar & Läten och Mellersta Upplands 
Kammarorkester. I november sjöng kören Faure’s Requiem med Långhundra och Lagga 
kyrkokörer. https://youtu.be/TtJeTMRzn8A

•2000: Kören sjöng Fiskmässa av Collmar och Riedel med barnkörerna. Per Johansson m fl
spelade. Kören medverkade i konsert med Emil Sjögrens sånger med Knivsta kyrkokör och 
Låtar & Läten, och i två Rutterkonserter med Långhundra kyrkokör.

•2002: Sånggudstjänst med Kristina Mansfeldt och Roger Berglund som solister i Visst ska 
våren komma.

•2003: Gospelhelg våren 2003 med 60 sångare som medverkade i gudstjänst.
•Kören har sjungit många gånger i Vassunda k:a i januari under den ekumeniska böneveckan 
med början 2004. Vi har även sjungit i Salem, Sigtuna, där Claes-Göran Guinchard,
medlem av kören, har sin hemvist.



1990-, 2000- och 2010-talet
Kören en del av kyrkogemenskapen.

En viktig del av verksamhet är den trevliga samvaron när kören samlas. 
Glädjen i kören märks både i sången och att det skojas under övningarna. 
Körsången har flera dimensioner då den också berör på ett djupare plan med 
både musik och text som griper tag. 
Förutom sångarglädjen är fikat en av körövningarnas höjdpunkter.

Körresorna har varit en viktig social del i körens verksamhet där närstående 
och familjer ofta följt med. Resorna har varit av olika längd, ibland en 
endagarstur men vid flera tillfällen med övernattning och flera 
uppsjungningar.
Körresor under de senaste åren:
1999 Gotland 2002 Harbo 2003 Östhammar 
2004 Enköping 2006 Möklinta 2008 Hälsingland
2010 Skene 2013 Valbo 2014 Fellingsbro
2015 Söderköping

Repertoaren har varierat och bland annat så sjöng kören Jan Mattssons 
”Mässa för många” vid resan till Fellingsbro.





1990- och 2000-talet
Att göra hela gudstjänster (mässor) runt ett tema blev mer vanligt.  

Mässa för många  skrevs av Jan Mattsson 2011 och är skriven i tro på 
sångens bärande kraft, gemenskapens kraft och olikheternas kraft. Detta 
fick en särskild betydelse för kören när vi sjöng den i Fellingsbro men sin 
mångkulturella församling och där sången verkligen blev en brobyggare.

I vår kyrka utvecklades Gredelbymässan under 2010-talet med körledare 
(Majlis Morhed-Hultvall), pastor (Anders Jarl) och Birgitta Eriksson mfl. 
Sången Vi vandrar, vandrar (nr 68 i Ung Psalm) inledde ofta mässan under 
det att kören tågade in. Texterna var utformade specifikt för vår kyrka, 
men sångerna kunde variera mellan olika tillfällen. Mässan ville inbjuda 
alla till gemenskap som beskrevs i texter och sånger.

Ett annat uttryck är att dans och rörelse kommit in i gudstjänsten och vid 
framträdanden av sånggudstjänsten ” I Guds vind”, som första gången 
framfördes i maj 2002, tar kören hjälp av ungdomar och utsedda personer, 
alternativt körmedlemmar själva, som förstärkt sången med olika rörelser. 
(En sång ur I Guds vind)



1990-, 2000- och 2010-talet
En annan karaktär av 
lovsånger är från 
kommuniteten i Taize’ i 
Frankrike. Lugna strofer, ofta 
med bibliskt ursprung och á 
cappella, sjungs i stämmor 
upprepande gånger. 

I Gredelbykyrkan har vi 
alltsedan 1990-talet 
regelbundet haft 
gudstjänster med Taize’-
sångerna som en bas och där 
kören ofta förstärkt 
församlingssången med 
stämmor. (En Taize’sång)



2000- och 2010-talet
I början på 2000-talet kom 
bibelsånger och lovsånger 
att på nytt få en roll  genom 
lovsångsgrupper och nya 
kyrkor , t ex Hillsong
Church. 

Lovsångsgudstjänsterna i 
vår kyrka leds ofta av en 
grupp och försångare. 
Psalmboken Ung Psalm, 
utgiven första gången 2006, 
har varit viktig och bidragit 
till ungdomliga uttryck i 
gudstjänsterna. (You raise
me up nr 246 i Ung Psalm). 
https://youtu.be/26Ux65et4-c



2010-talet
Under senare år har kören samarbetat 
regionalt med församlingar i Gamla 
Uppsala, Märsta och Rotebro under 
ledning av Equmeniakyrkans
musikledare Lena Wohlfeil. 

Markusmässan uruppfördes i vår kyrka  
15 oktober 2017 och sedan i 
Österledskyrkan i februari 2018. 
Förutom Lena Wohlfeil deltog även 
Anna Eriksson och Linda Claremar
som skapat mässan. Körerna sjöng 
och agerade i sångerna.

Till jordens yttersta gräns uppfördes 
hösten 2019 i vår kyrka.
På grund av pandemin kunde vi inte 
uppföra mässan i Gamla Uppsala 
under våren 2020 som det var tänkt.
Ett nytt datum är satt i april 2021. 


