
Inbjudan till den katolska kyrkomusikerutbildningen i Göteborg. 
 
I år är det femtio år sedan den romerska Gudstjänstkongregationen utfärdade instruktionen 
Musicam sacram som ger anvisningar om hur andra Vatikankonciliets beslut om 
kyrkomusiken (liturgikonstitutionen Sacrosanctum Concilium 1963, n. 112-121) skulle 
omsättas i praktiken. Med anledning av detta jubileum höll påven Franciskus den 4 mars i år 
ett tal till den internationella kyrkomusikerkongressen i Rom, där han påminde om att 
programmet i detta dokument fortfarande är långt ifrån genomfört. I Allmän inledning till den 
romerska mässboken (n. 39-41, se vårt svenska altarmissale sidan 33) finns de bestämmelser 
som gäller. Mässan på sön- och helgdagar ska så långt som möjligt firas med sång, och 
kyrkomusiken måste hållas på hög nivå, eftersom Gud är värd att vi tar fram det bästa vi har 
till hans ära. Påven påtalade att dessa riktlinjer och önskemål nu måste förverkligas globalt, 
eftersom nivån på den katolska kyrkomusiken på många håll i världen är katastrofal: man 
nöjer sig med de enklaste och billigaste lösningarna.  
 
Den internationella kyrkomusikerkongressen i Rom har också i ett gemensamt uttalande 
inskärpt att hela kyrkan på nytt måste besinna sig på den stora katolska musiktraditionen och 
dess skatter. I den katolska kyrkan i Sverige har vi lyckligtvis inte drabbats av de värsta 
formerna av musikalisk dekadens. Men det finns ingenting bra som inte kan bli bättre. 
Katolska liturgiska nämnden (KLN) verkar enligt andra Vatikankonciliets beslut för att 
upprätthålla och höja nivån på gudstjänstlivet. Genom Cecilia. Katolsk gudstjänstbok (2013) 
har ett kvalificerat material ställts till förfogande för ett värdigt firande av gudstjänsten i 
församlingar och kommuniteter, i förhållande till de lokala förutsättningarna.  
 
KLN har som uppgift att uppmuntra alla att höja gudstjänstens värdighet. Vi har ordnat en rad 
kurser och veckoslut på lokal nivå. Nu är det dags att ta ett ännu större grepp för att göra 
gudstjänsten så vacker och värdig som det bara är möjligt. Skulle vi inte ge Gud det bästa vi 
har? Varför skulle vi nöja oss med det enklaste och billigaste när det gäller Guds ära, 
människornas uppbyggelse och vår egen helgelse, samtidigt som vi vill ha det så vackert och 
påkostat som möjligt i alla andra miljöer? 
 
Det är i denna anda som KLN nu erbjuder en kyrkomusikerutbildning i Göteborg med start i 
september 2017.  
 
• Kursen innefattar 10 veckoslut och 4 sommarveckor under sammanlagt 2 års tid. 
• Kursinnehållet är: liturgiskt och solistiskt orgelspel, gregoriansk sång, solistisk sång, 
kördirigering, liturgik, katolska kyrkans lära och liv. 
• Kursledning och huvudlärare: musikdirektörerna Ulf Samuelsson och Samuel Eriksson. 
• Övriga lärare: f. Anders Piltz OP, f. Anders Ekenberg, samt musikdirektörerna Maria 
Forsström och Elisabeth von Waldstein, m.fl. 
• Veckoslutsundervisningen kommer att bedrivas i Kristus Konungens församling och sker i 
samarbete mellan KLN och Sankta Elisabets folkhögskola, Göteborg. 
 
Kursen vänder sig både till utbildade kyrkomusiker och musiklärare och till dem utan 
utbildning. Vissa musikaliska förkunskaper är dock önskvärda.  
 
Förhoppningsvis kan kursen få bli en givande fortbildning för kyrkomusiker i våra 
församlingar och en inspirationskälla för ungdomar som kanske finner att detta är en uppgift 
som är tänkt för dem.  
 



Anmälan senast den 1 juni till: 
Sankta Elisabets folkhögskola 
Sten Sturegatan 1B 
411 39 Göteborg. 
 
För mer information, kontakta musikkonsulent Ulf Samuelsson, 070-591 67 87  
ulf.samuelsson@kln.se 
 
Kyrkomusikernas ersättning 
 
Den nyssnämnda kyrkomusikerkongressen i Rom påpekade också att alla förstår att läkare 
måste ha en lön att leva på, och ingen skulle acceptera medicinsk personal utan utbildning. 
Likaså måste präster kunna äta för att kunna studera teologi och förrätta mässan värdigt. ”Om 
vi betalar dem som sköter blommorna och lagar mat i församlingen, varför skulle då inte de 
som svarar för musiken få en rimlig lön för mödan?” 
 
KLN vill därför passa på att påminna om kyrkans bestämmelser om ersättning till 
kyrkomusiker i församlingarna. Enligt kanoniska lagen (CIC, canon 231) har lekmän med 
fasta eller tillfälliga uppdrag i en församling förpliktelsen att skaffa sig adekvat utbildning för 
att kunna utföra sin uppgift med den kunnighet som krävs, medvetet, engagerat och noggrant. 
De har dessutom (med undantag av lektorer och akolyter med kyrkligt uppdrag) rätten till en 
anständig (honestam) ersättning i förhållande till sin situation, så att de också i enlighet med 
civil lag på ett värdigt sätt (decenter) kan sörja för sina och familjens behov. De har också rätt 
till betryggande socialförsäkring och sjukvård.  
 
Allt fler församlingar i Stockholms katolska stift arvoderar sina organister och körledare. I det 
långa loppet är detta den enda vägen att säkra kontinuitet och kvalitet i kyrkomusiken. Det 
finns riktlinjer för hur man räknar timmar för de kyrkomusikaliska uppgifterna. Stiftets 
musikkonsulent Ulf Samuelsson hjälper gärna till med uppgiften att räkna ut storleken på 
arvodet till de kyrkomusikaliskt ansvariga i en församling. 
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