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MUSIK ÄR NYTTIGT. Gammal musik 
är hälsosam. Stockholm Early 
Music Festival, Semf, är en årlig 
hälsokur på en vecka. Det an-
tydde stressforskaren professor 
Töres Theorell i en föreläsning 
om musikens verkan på nervba-
nor och hörselcentra och psy-
kiskt och fysiskt välbefi nnande. 
Den gamla musiken har melodi 
och harmoni och kan veder-
kvicka själar, tröttade av pop 
och rock som förstärkts till brist-
ningsgränsen för mänskliga 
trumhinnor, fi ck vi oss bekräftat.

Några av årets konserter hade 
dessutom ett utpräglat andligt 
innehåll. Den israeliska sextet-
ten Profeti della Quinta bjöd på 
den äldsta kända ”konstmusi-
ken” till hebreiska texter ur Bi-
beln, av furstefamiljen Gonza-
gas judiske hovkomponist Salo-
mone Rossi (ca 1570–ca 1630), 

som dessutom 
skrev ljuvliga 
madrigaler. 
En söndags-
gudstjänst i 
gammal 
evangelisk stil 
i Tyska kyrkan 
bjöd på mäk-
tig körmusik 
av 1600-tals-
tonsättaren 
Andreas Ham-
merschmidt 

och samtida kolleger. Och slut-
konserten, i samma kyrka, in-
leddes med en färgstark inka-
indiansk rit, följd av latinameri-
kansk barock från Ecuador med 
kyrklig anknytning. Här var det 
festivalgeneralen själv, Peter 
Pontvik, som dirigerade sin kör 
Villancico, unik i Skandinavien.

DÄREMELLAN BJÖD ett urval av 
Lilla Akademins elever i 
alla stadier på en lysande 
konsert i Storkyrkosalen. 
Inte minst den mycket unga 
violinisten Ami Johnsson 
glänste i Vivaldis Våren, 
som bjuder på en hel del 
krävande passager.  Med 
lycklig beundran inser man 
att rekryteringen till framti-
dens svenska elitmusikerkår 
tycks tryggad.

I Finska kyrkan fram-
trädde som vanligt fl era min-
dre ensemb ler, till exempel 
den ungerska Mandel Quar-
tet, vars ledare Robert Man-
del inte nog kunde lovorda 
det batteri svenska vevlire-
spelare som är hans kolleger. 

Han och hans tre kolleger spe-

lade härlig musik ur centraleu-
ropeiska tabulaturböcker från 
renässansen.  Arte mandoline 
från Luxemburg fi ck mandoli-
nerna att ljuda mustigt orkest-
ralt i musik av ett gäng delvis 
okända barockmästare.  

TYSKA KYRKAN ÄR och förblir cen-
trum och högkvarter för Semf. 
Här inleddes veckan med en be-
jublad konsert med franska 
sångensemblen  Les Arts Floris-
sants, med instrumental för-
stärkning, och maestro Claudio 
Monteverdis femte madrigal-

bok. Den världsberömda 
ensemb len har en häpnadsväck-
ande precision och dynamik som 
väckte publikens jubel. En annan 
höjdpunkt var Freiburger 
Barock orchester som spelade 
lite Vivaldi och mycket Bach 
med sin karakteristiska siden-
skimrande stråkklang.

TYSKA FÖRSAMLINGEN är en hörn-
sten i Semf. Den upplåter inte 
bara kyrka och lokaler, utan är 
också engagerad i ekonomin och 
administrationen.

– Vi har en månghundraårig 

tradition som ledande musik-
institution i Stockholm, säger 
dess organist Michael Dierks. 
Sedan kyrkbygget 1608 har 
”Tyskan” dominerat kyrko-
musiken i staden och gör så än i 
dag. Dierks var med i plane-
ringen för Semf sedan början för 

PILGRIMSBOK FÖR FÄRD
I HELIGT LAND
Jan-Olof Johansson
I denna bok finner du andakter för en lång
rad heliga platser med bibeltext, meditations-
tankar, andakt, en bön och en psalm. För
varje plats finns också kartor och en liten lat-
hund om folk, språk, religion och historia. 
Webbpris: 165 kr

Läs mer och beställ på verbumforlag.se

PILGRIMSLIV
Hans-Erik Lindström
Pilgrimsliv vänder sig till den som är intresse-
rad av pilgrimsvandringen som idé. Här finns
bakgrund, tankar och fakta om pilgrims-
vandringen. Boken kan också fungera som
en handledning för att leda en grupp på
vandring.
Webbpris: 238 kr
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M LILLA PILGRIMSBOKEN
Hans-Erik Lindström
En bok som kan bli din hjälp på
vandringen. Den ger både praktisk
vägledning och ett andligt förråd
av böner, psalmer, bibelord och
korta meningar att meditera över.
Boken får lätt plats i fickan. 
Webbpris: 85 kr

Jan-Olof JohanssonJan-Olof Johansson

Pilgrimsbok för färd i
HELIGT LAND
Pilgrimsbok för färd i
HELIGT LAND

SALT BRÖD OCH VIN
Martin Lind
Med boken vill Martin Lind bjuda in till pilgrims-
vandringar och bidra till reflektion, eftertanke
och ökad förståelse av människans villkor på
Guds jord. Pilgrimsvandrandet kan hjälpa oss att
se hur allting i livet hålls ihop. 
Webbpris: 152 kr

Martin Lind
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, 

— en pilgrimsteologi

Stora bilden:    ”Festivalgeneralen” 
Peter Pontvik leder sin ensemble 
Villancico.
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Gammal musik vederkvicker den moderna 
själen. Ju äldre desto mer. Det visade årets 
upplaga av Stockholm Early Music Festival.

Tidig musikfestival – en  

Michael Dierks, 
tyska försam-
lingens organist.

Unga talanger från Lilla Akademin: Ami Johnsson, violin, och Inara 
Piksa, cembalo.

Inkaritual i Tyska 
kyrkan.
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070-522 19 81
RUBB &
STUBB

STUBBFRÄSNING 
TRÄDFÄLLNING

PILGRIMSVANDRA 2013 
14 - 19 juni, 30 juli – 4 aug, 6 – 11 aug

Arrangerade vandringar längs Laestadiusleden 
mellan Lainio och Lannavaara. 

Information www.laestadiusleden.se , mobil 0705525416

KULTUR&TEOLOGI

tolv år sedan, han står bakom 
kyrkans återskapade Düben-
orgel från 1600-talet, och nu vill 
han återge kyrkan dess tidigare 
Åkermanorgel, ett romantiskt 
instrument från 1888 som ligger 
lagrad i källaren.

DET 20-TAL KONSERTER som nu-
mera ingår i Semf har vunnit en 
fast och entusiastisk publik, och 
Semf har kommit för att stanna. 
Nu börjar Peter Pontvik samla 
medel för nästa år. Staden och 
landstinget är – hittills – trogna 
givare, Sveriges Radio köper in 
och sänder en rad program, 
Svenska kyrkan ger sitt regel-
bundna stöd och en rad andra 
donatorer bidrar. Låt oss hoppas 
att det så förblir, varje år är ett 
vågspel för arrangörerna. Utan 
Semf blir det ingen sommar i 
Stockholm. 

TEXT OCH FOTO: 
KAJ ENGELHART

Klockren radiokonsert 
från Gotlands kyrkor
KONSERT
Klockrent
Plats: Gotlands kyrkor/Sveriges 
Radio P2
Upphovsmän: Claes Holmgren, 
Karin Ehnqvist, Ove Ronström

I ETT UNIKT EVENEMANG förena-
des människor, socknar och 
kyrkor på Gotland i en stor 
konsert, ”kanske den största 
konsert som direktsänts nå-
gonsin i SR:s historia”, i P2 i 
lördags. 

Över hela ön samlades lju-
det från kyrkornas klockor 
upp, de fi ck träda fram som so-
lister, var och en med sin ka-
rakteristiska stämma, små-
ningom växa samman med 
andra och efterhand förenas i 
en mäktig kör som brusade likt 
ett sjungande människohav.

Konserten blev till en triptyk 
där kompositören Karin Ehn-
qvist skapat ”fl yglarna”, sido-
satserna, som omger själva 
”corpus”, mittpartiet, där Vis-

bys domkyrkoorganist Claes 
Holmgren använde klockspe-
let i domkyrkan. Här spelade 
han sin nytolkning av den got-
ländska folkliga koralen Ljus 
av ljus och morgonstjärna. 
Tredje kompositör var Ove 
Ronström, som tillsammans 
med Karin Ehnqvist mixade 
och sände konserten från SR 
Visby.

En smak av gotländsk för-
sommar spreds med ljuden 
från vinden i alla smartphones 
som förmedlade klock-
klangen, svalornas kvitter och 
motorbullret från ett förbipas-
serande mc-gäng. 

150 frivilliga medverkade, 
förutom de 100 klockare som 
tryckte på knapparna till 
klockringningen, i denna mas-
todontkonsert i ljudande 
malm. Ett roligt och impone-
rande experiment både för lo-
kalt engagerade och för lyss-
narna vid radion.

KAJ ENGELHART

T h:   Profeti della Quinta sjunger 
hebreisk renässansmusik, Finska 
kyrkan.

Senaste nytt på:
www.kyrkanstidning.se

rejäl hälsokick

 Stockholm Early Music Festival 
har hittat sin fasta och entusias-

tiska publik, där navet är Tyska 
kyrkan i Gamla stan. Här är Villan-

cico framför ”Tyskan”.

Något måttband 
får det vara
SL Manliga tågförare på Roslagsba-
nan i Stockholm tog på sig kjol i pro-
test mot shortsförbudet. Inför hotet 
att bli utskrattat av hela världens 
media vände trafi kföretaget Arriva 
helt om och beslöt sig för att ändra 
reglerna så att shorts blev tillåtna. 
Kvinnor får ha byxor, men män som 
har kjol är fortfarande ett skämt. Längre än så har jämställdheten 
inte kommit. 

Hur långt har då jämställdheten kommit, frågar man sig. Och 
nu fi nns svar. Kulturföreningen Fogelstad har producerat ett 
måttband med milstolpar steg för steg. Exempelvis 1922: ”De 
fem första kvinnorna väljs in i riksdagen”. Fast det skulle dröja 
ännu en tid innan kvinnor fi ck välja att bära byxor.
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Milstolparna i centimeter.

Musik mot barnarbete
PARIS I tisdags lanserades kampanjen Musiker mot barnarbete vid 
en stor konsert i Paris. En rad kända musiker står bakom initiati-
vet tillsammans med Internationella arbetsorganisationen, ILO. 
Orkestrar, körer och musiker i alla genrer uppmanas delta i kam-
panjen genom att tillägna kampen mot barnarbete en konsert, 
under perioden oktober 2013 till december 2014. 
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