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Orden tätnar till sång

”Kan du höra honom komma, 
att han kommer som en psalm”

Rum – Rymd - Rymme 

Förvalta – Gestalta - Fira

Inkarnation – Passion - Uppståndelse 
– Himmelsfärd - Återkomst

Kult och konst

Kultvård och kulturvård

Klangskulptur

Klingande sacrificium - Klingande ikon



Sedan urminnes tider har religiösa ritualer och budskap sökt allianser med 
det musiska, och då inte i första hand som autonoma konstnärliga verknings-
medel, utan oftast för att reflektera över bestämda uppfattningar och erfaren-
heter knutna till ”det heliga”. Det finns därför grund att anta, att musik som 
bygger på sakrala motiv inte har blivit till utan givna förutsättningar, utan är 
menade att relateras till faktorer, kopplade till en klang i vidare bemärkelse. 
Musikaliska formationer och föreställningar om ”det sakrala” vävs på så sätt 
samman. Inte sällan sker detta i konstellationer som kan beskrivas som subli-
ma, dolda och samtidigt uppenbara; ett mysterium.

En kyrkomusiker har att utöva sin praktik i ett konstnärligt mångfacetterat 
rum, där arkitektur, bild- och tonkonst, poesi och andra konstarter verkar 
var för sig men också tillsammans. Till rummets konstnärliga kärna hör också 
menigheten i sitt varande och sin utövning. 

Klangikonografiska uttrycksformer söker i kyrkorummet identifiera verktyg 
för perception av främst tre konstarter i interaktion: bild, musik och text. 
Hur kan interagerande konstarter beskrivas och gestaltas som uttryck för 
klangikonografi? Studien uppehåller sig i Vasakyrkan (Göteborg), där dyna-
miken mellan Albert Eldhs kormålning i öster och Eskil Lundéns läktarorgel 
i väster bildar poler i ett konstnärligt spänningsfält. Mellan dessa magnifika 
artefakter befinner sig den kommunikativa människan, enskild och i grupp.

Arbetet pekar på en rörelse från ensamheten i rollen som organist och 
kyrkomusiker till erfarenheten av att det som sker i kyrkorummet, sker i 
samverkan och gemenskap. Alla befinner vi oss och rör oss – om än på lite 
olika vägar – i samma rum och med samma huvudriktning österut. Musiken, 
texterna och bilden, allt blir resurser som koordinerar och intensifierar den-
na gemenskap och denna gemensamma rörelse. Sådan förståelse är väsentlig,
för att också kunna identifiera kyrkorummets, det liturgiska rummets folk-
mässighet som klangikonografi. 

Fil dr Per Högberg är organist och körledare i Vasakyrkan (Göteborgs dom-
kyrkopastorat) samt universitetslektor vid Högskolan för scen och musik i 
Göteborg och Musikhögskolan i Piteå.


