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Insänt: Brådstörtat och bristfälligt?
Prövoperioden inför en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan är snart över. 
Nu vidtar arbetet med att utforma remiss-svaren. KMT inbjuder läsekretsen att 
komma med bidrag till ett samtal kring handboksförslaget. Här kommer ett första 
inlägg i frågan.

När förslag till ny Kyrkohandbok under 
2000 gick ut på remiss behandlades detta 
av Harald Göransson i denna tidning under 
rubriken Attentat mot Kyrkohandboken? 
(KMT 00:5).  Den allvarliga kritiken mot 
såväl text- som musikdelen av förslaget 
besvarades av Ragnar Håkanson (Ett projekt 
med bekymmer: Göransson har rätt på flera 
punkter, KMT 00:7). Håkanson kvarstod vid 
tillfället som ansvarig för musikgruppen, 
där två av fyra hade hoppat av. Det slående 
var den gången att Håkanson i stället för 
att försvara resultatet gav Göransson 
rätt på en rad punkter, och fastslog att 
revisionsarbetet med kyrkohandboken i 
stort byggt på felaktiga grunder, principer 
och arbetssätt och därför egentligen 
saknade ens teoretiska förutsättningar att 
bli lyckat.

Ingen enda människa hade väl 2000, när 
förslaget refuserats och förskjutits även av
de i musikgruppen ingående experterna, 
kunnat tro att man skulle försöka göra 
precis samma sak ännu en gång. Det är dock 
precis vad som skett med KHF 2012. Av en
rad skäl som behandlas nedan har de musika-
liska problemen, besynnerligheterna och de
rena felaktigheterna blivit av ännu allvar-

ligare omfattning och art denna gång. Låt 
oss se i vad Göransson och Håkanson var 
överens, och hur detta i sin tur förhåller sig 
till det kyrkohandboksförslag som nu är 
ute på remiss.

I KHF 2000:s arbetsgrupp fanns fyra 
personer med kompetens på musikområdet 
(en musikkonsulent, en domkyrkoorganist, 
en musikhögskoleprefekt och en organist).
I KHF 2012:s expertgrupp fanns från början
en enda person (senare som mest två) som
tillsatts för sin kompetens på kyrkomusik-
området: en domkyrkoorganist och en 
musikkonsulent (därtill ingick en folkvald 
kyrkomusiker i den referensgrupp som 
representerar Kyrkomötet i processen). 
I gruppen av ansvariga för KHF 2012 
fanns alltså mindre än hälften av den 
motsvarande formella musikkompetensen 
hos musikgruppen till KHF 2000. Till detta 
kommer att de musikansvariga i KHF 
2012 inte varit organiserade som en i vissa 
arbetsmoment separat arbetsgrupp, vilket 
signalerar en mindre grad av självständighet 
för den musikaliska revisionen i proces-
sen. Med KHF 2000 tillsattes förutom de 
i musikgruppen ingående ledamöterna en
speciell gregorianikgrupp för reviderings-
arbetet. Denna grupp lät meddela att det 
i motiveringen till förslaget tydligt måste 
framgå att man i första hand föreslår en
återgång till KHB 1986:s former av mäss-
ordinariet (en grundhållning som kontro-
versiellt nog, vilket Göransson riktigt på-
pekar, i slutredigeringen av avsnittet 
”Motiveringar” inte återgavs i kommentars-
volymen!). I KHF 2012 har man inte efter-
frågat specialkompetens på gregorianik-
området, men har trots detta själva utfört 
en rad drastiska revisioner i det som 
står som Serie A i förslaget (en artikel i 
Hymnologi: Nordisk tidskrift 2013:3-4 utreder 
dessa förändringar mer ingående).

Förarbetet med KHB 1986 pågick allt-
sedan kommitténs bildande 1968 i nära sam-
arbete med teologisk och musikvetenskaplig 
forskning, utvecklingsarbete på musikhög-
skolan, samt med en omfattande försöks-
verksamhet ute i Svenska kyrkans försam-
lingar. Redan 1976, tio år före den färdiga 
kyrkohandboken, fanns en försöksordning 

att ta del av. 1982 kom en motsvarighet för 
förrättningarna. Dessa prövades i öppen 
praktisk gudstjänstutveckling jämte annan 
försöksverksamhet. Både Göransson och 
Håkanson pekar på det stora problemet 
med att KHF 2000 i jämförelse med detta 
arbetat utifrån alltför snäva, centraliserade, 
insynsskyddade och dialoglösa metoder.

Håkanson skriver bland annat: ”Alla som
arbetat i olika projekt vet hur viktig proces-
sen är från idé till konkretion. Grundfrågan, 
projektidén, genomgår under arbetet en rad 
mognadsprocesser, vilket ibland innebär 
att den ursprungliga tanken som födde 
projektet förändras till oigenkännlighet. 
Om dessa mognadsprocesser sker inom 
en alltför snäv krets av initierade så krävs 
ett omfattande arbete av projektgruppen 
för att förankra resultatet annars riskerar 
projektgruppens arbete att vara helt 
förgäves.” Här hade man i arbetet med KHF 
2012 verkligen kunnat lära av Håkanson och 
den arbetsgrupp som gjort erfarenheten. 
Detta i synnerhet som det faktiskt 
dessutom centralt föreskrivits KHF 2012:s 
arbetsgrupper att Kyrkohandboksförslaget 
ska föregås av provarbete: ”Kyrkostyrelsen 
beslutade den 8 december 2009 att genom-
föra en mer genomgripande revision av 
Den svenska kyrkohandboken, samt att den 
skulle föregås av försöksordningar för
huvudgudstjänsten” (KHF 2012, kommentars-
volym, s. 13).

Så har nu inte skett, i stället verkar man 
ha tolkat direktivet som att synpunkter från
församlingshåll, från systerkyrkor, univer-
sitet och musikhögskolor, samt alla 
andra instanser som medverkade till för-
ankringen och förbättrandet av KHB 1986, 
ska kunna inhämtas under remissåret: 
”Försöksverksamheten innebär att många 
får möjlighet att engagera sig i gudstjänsten”, 
detta signerat den 1 september 2012. Man 
anser alltså att remissomgången motsvarar 
försöksverksamhet! Att synpunkter av den 
art man efterlyser skulle kunna påverka 
resultatet är naturligtvis otänkbart då det 
som föreligger är ett färdigt förslag. Detta 
medför att de remissinstanser som finner 
djupgående och grundläggande problem 
med förslaget (vilket lär vara många) 
tvingas att helt avvisa detsamma.
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Både i arbetet med KHF 2000 och KHF 
2012 har musikarbetet påbörjats onödigt 
sent även inom de redan snäva tidsramarna, 
vilket medfört en rad brådstörtade beslut 
och bristfälliga resultat. Håkanson menade 
2000 att han ”tror att detta projekts nu-
varande arbetsmodell är omöjlig”. Han 
meddelar också att en av de saker man 
kommit fram till i musikgruppen, innan 
denna upplöstes, var att det är principiellt 
omöjligt att utpeka någon musik som 
”glad, enkel eller folklig”: ”den glada, 
enkla och folkliga musiken måste formas 
i det lokala sammanhanget. Att föra in 
den i handboken riskerar att bromsa 
och kanske i många fall stoppa det egna 
församlingsarbetet med gudstjänsten.” 
Denna uppfattning delades även av många 
remissinstanser (se sammanställning av
remissyttranden, Ks 2000:527 675). 
Göransson menar vid samma tillfälle att 

”den enda rimliga lösningen borde vara –
om nu något överhuvud bör göras – att 
överlämna ärendet åt en helt ny arbetsgrupp 
med betydligt större kompetens språkligt, 
liturgiskt, historiskt och musikaliskt, som i 
lugn och ro kan fortsätta arbetet, självklart 
innefattande en försöksverksamhet”. 

Det tyder på en häpnadsväckande oför-
måga eller ovilja att lära av dyrköpta misstag 
när man i arbetet med KHF 2012 framhärdat 
med i grunden samma arbetsmodell som i 
KHF 2000. Varför har man inte i stället valt 
den väg som förespråkades både av den 
musikaliske företrädaren för KHB 1986 
och den med sitt eget resultat missnöjde 
musikaliske företrädaren för KHF 2000? 
Det skulle vara fullt möjligt att med medel 
för Svenska kyrkans samfundsinterna 
forskning tillsätta en kommitté enligt 1968
års modell. Denna kan arbeta med större 
intensitet under längre tid, inhämta syn-

punkter från alla ovan nämnda kompetens-
områden och låta kyrkans medlemmar på 
församlingsnivå pröva och ta ställning till
olika förslag och möjligheter innan resul-
tatet dimper ner som fait accompli i form 
av ett färdigt KHF.

Om KHF 2000 kunde beskrivas som 
ett ”attentat” mot Svenska kyrkans liturgi 
måste KHF 2012 förstås antingen som ett
”vådaskott”, i fall man inte förstått proble-
men med KHF 2000, eller annars som ett 
envist framhärdande av en redan miss-
lyckad strategi i en situation med allt 
mindre församlingsförankring, formell 
kompetens, tid och resurser. 

Mattias Lundberg
kyrkomusiker; docent i musikvetenskap, 
Uppsala universitet

Insänt: Inspirerande orgelvesper
I Kungälvs kyrka inbjöds nyligen till Orgel-
vesper ”Jag sträcker mina händer”, som 
visade sig vara av mer ovanligt slag.

”Församlingen” stod som en av fyra med-
verkande redan i programmet. Vid orgeln 
satt Per Högberg, vars doktorsavhandling 
presenterats i KMT april 2013. Han spelade 
musik av J. S. Bach, Gustaf Nordqvist, D. 
Buxtehude, Frank Martin, Emil Sjögren 
och Egil Hovland.

Det nya för mig var att musiken an-

vändes som mellanspel till psalmerna och 
till Magnificat. På så sätt fick församlingen 
tid att andas och att meditera över ordens 
innehåll, att komma till vila. Psalmerna 
sjöngs stående, vilket också underlättar 
andningen.

Som redskap för den Helige Andes verk 
är orgeln oöverträffad. Den andas!

Ingen vers spelades slentrianmässigt på
samma sätt som den föregående. Försam-
lingen fick också möjlighet att fortsätta 

psalmsången på egen hand, och orgeln 
kom in halvvägs – och se, tonen hölls 
exakt! En lek inför Guds ansikte, som ger 
förblivande glädje.

Jag skulle önska att kantorer och 
präster fick utbildning i detta sätt att låta 
församlingen delta aktivt och med eget 
ansvar tjäna Herren med sång.

Kerstin Marelius
fil.mag., teol.kand., Uppsala
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Rabatt för arbetslag

Festen!  En dopmusikal av Karin Runow

Bara 
vara barn

En mässa  

för stora och små 
av  

Karin Runow
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I början…
…en resa till jordens barndom.  

En musikal av Karin Runow

Ogräs i 
rabatten

En barnmusikal av Karin Runow

Come on 
children!

Volym 1 
av Karin Runow

Volym 2 
av Karin Runow

Volym 3 
av Karin Runow

 


