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Baptistkyrkans kör 1885-2010

Förord
Baptistkyrkans kör i Norrköpings Baptistförsamling frar i år 125 år.
Den räknar sin början från 1885, då sångkören Klippan startade som en förening i Norrköpings Baptistförsamling. Under detta namn levde den vidare till
1974 då Klippan gick ihop med Adelfakören efter att Norrköpings första baptistförsamling (Tabernaklet) och Norrköpings andra baptistförsamling (Adelfa)
bildat en gemensam församling. Den gemensamma kören antog namnet
Norrköpings Baptistförsamlings kör. Vid invigningen av Baptistkyrkan
ändrades namnet till Baptistkyrkans kör.
Kören har under dessa namn verkat utan avbrott i 125 år.
Denna minnesskrift berättar om:
Sångkören Klippan (1885–1973)
Adelfakören (1912–1973)
Baptistkyrkans kör (1974–2010)
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Sångkören Klippan 1885–1973
Körsången hade tidigt en viktig roll i den unga baptistförsamlingen. Redan
1870, då församlingen endast bestod av 36 medlemmar sjöng en kör under
ledning av A Askling vid gudstjänsterna. Denna kör upphörde efter några år
och det dröjde till 1885 innan en ny kör på pastor K G Salmonssons initiativ
blev till. Församlingen hade då ökat till 337 medlemmar. Kören, som fck
namnet Klippan, bildades som en förening med stadgar och styrelse och har
tills idag levt vidare med samma uppgift som då, att tjäna församlingen i dess
verksamhet. Körens förste dirigent och ledare blev Gustaf Cederholm.
Ett av den nya körens första stora framträdanden var vid Tabernaklets
invigning den 18 december 1887. Om denna dag berättas i Anders Thuréns
”Minnesskrift på 50-årsdagen” att det samlats så mycket folk,
”att icke blott den synnerligen rymliga tempelsalen utan även dess rätt rymliga läktares alla sittplatser voro fullsatta. Under psalmen Vår Gud är oss en
väldig borg tillströmmade ännu fera, så att många nödgades under de kommande predikningarna och sångerna stå”.
Från körläktaren mitt emot talarstolen sjöng kören. Så länge församlingen var
kvar i Tabernaklet hade var och en av körens medlemmar sin bestämda plats.
Carl Lundin, som efterträdde Gustaf Cederholm
1890, var kören trogen i
drygt 30 år. Under hans
tid bildades Svenska Baptisternas Sångarförbund
(SBS) 1912 som inbjöd till
sångarkonferenser
vart
tredje år. Sångkören Klippan var från starten medlem i förbundet och stod
som värd för dess fjärde
sångarkonferens
1922.
Den stora kyrkokonserten hölls vid detta tillfälle Sångföreningen Klippan 1905. (Första gruppfotot)
i S:t Olai kyrka.
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Klippans 30-årsjubileum 1915. Dirigenten Carl Lundin i första raden, nr 6 fr.v.

Den gemensamma kören bestod av mer än 300 sångare och på repertoaren
stod verk av Bach, Beethoven, Wennerberg med fera. Förbundet växte och
under de närmaste årtiondena samlade konferenserna upp till tusen sångare
och inbjöd till konserter i fera av landets domkyrkor och i Stockholms konserthus. Sångkören Klippan deltog fitigt i konferenserna, som blev till inspiration i församlingsarbetet.
På initiativ av några medlemmar i Klippan bildades 1917 Norrköpings Allianskör, som senare fck namnet Norrköpings frikyrkliga körförbund. Det var
med anledning av att det var hundra år sedan Wennerberg föddes som körförbundet kom till. Ett Wennerbergjubileum som hölls i Immanuelskyrkan blev
körens första uppgift. Norrköpings frikyrkliga körförbund var under många år
stadens största blandade kör.
I församlingens arkiv fnns från 1900-talets början och framåt många vackert
utformade program från körens konserter och sånggudstjänster. Ofta samarbetade Klippan med Adelfakören i Norrköpings andra baptistförsamling, som
bildats 1911. Konserter och sånggudstjänster präglades av hög kvalité och
recenserades fitigt av lokalpressens musikkritiker. Kören har under årens lopp
frat många jubileer. Anders Thurén skriver i sin minnesskrift att Klippans
trettioåriga tillvaro frades med stora högtidligheter. Allt vittnade då
”om att kören gjort en god insats i arbetet för församlingen och att den ännu hävdar sitt anseende som en god kyrkokör”.
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Erik Axelson tog över som ledare efter Carl Lundin 1920. Nu följde en tid
av stor framgång med en ung entusiastisk ledare, då kören ökade både numerärt och kvalitativt. Initiativ togs till införskaffande av en piporgel. Den invigdes 1927. Två år tidigare frades fyrtioårsjubileum med en konsert under
temat ”Låtom oss sjunga om Herrens nåd”.
Konserten recenserades i tre lokala dagstidningar. Östergötlands Dagblad
skrev:
”Det utmärkta och med god smak sammanställda programmet var ganska
ovanligt för vad en sådan kör brukar kunna prestera. Av klassiska religiösa
komponister märktes Bach, Händel, Beethoven och av nyare Josephson,
Nordqvist och Josef Jonsson. Kören var rätt stor och anmärkningsvärt väl
försedd med tenorer och basar medan sopranerna var väl svaga. Klangen
var jämn och god, intonationen berömvärd och kapaciteten aktningsvärd,
ty sådana saker som Motetten av Bach sjunger inga nybörjare så bra. Körledaren Erik Axelson ledde smakfullt och distinkt och har tydligen repeterat
med stor omsorg och erhållit ett gott resultat.”
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund som bildades i Norrköping 1905 har
frat många jubileer i vår stad. Vid 25-årsjubileet 1930 hölls en konsert i Matteus kyrka, då Klippan tillsammans med Adelfakören framförde det krävande

Klippan år 1930. Gunnar Österlund på översta raden nr, 13 fr.v.
Erik Axelson i första raden, nr 5 fr.v.
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verket ”Frälst av nåd” av Becker. Konserten blev körens första radioframträdande vilket följdes av fera under årens lopp. Musikrecensenterna skrev också
om detta tillfälle i de lokala tidningarna. Alla ger kören och dess ledare mycket
beröm. I Folkbladet kunde man läsa:
”Den som följt kandidat Erik Axelsons verksamhet som dirigent för sångkören Klippan vet vad han förmår, och denna konsert blev en ny framgång,
inte endast för honom utan också för de båda körer som medverkade. Körklangen var särdeles jämn, och särskilt klingade koralerna på ett sätt så att
man glömde det materiella – tanken leddes till ett uttryck av Schumann, då
han säger i ett liknande sammanhang, att det hade något av evighet i
uttrycket.”
När Erik Axelson fyttade till
Stockholm 1933 ryckte Gunnar Österlund in som körledare tills man funnit en ordinarie ersättare. Gunnar Österlund betydde mycket för
kören under många år som
ordförande, dirigent, rese- och
festarrangör och trogen sångare i tenorstämman. Under
fera vakansperioder i väntan
på en ny dirigent ställde han
upp som körens ledare.

Klippan i Rättvik under Dalaresan 1935.

År 1934 tog Josef Sandén över dirigentuppgiften, även
han skräddarmästare liksom Carl Lundin. Han kom från
Stockholm och blev tillsammans med sin hustru Sigrid och
barnen Uno, Barbro och Göran till stor betydelse för
musiklivet inte bara i vår församling utan också i SBS och
andra musikaliska sammanhang.
Den första konserten som Josef Sandén ledde var en adventskonsert i Tabernaklet. Den kom att följas av många
”Hr Josef Sandén,
under
de femton år, som Josef Sandén var körens ledare. I
författare av jubifera
konserter
framfördes hans egna kompositioner. Bland
leumssång”.
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de mest uppmärksammade var hans tonsättning av ”Östgötasången” och en
kantat för blandad kör, manskör, damkör, tenorsolo, orgel och piano som han
skrev till körens 50-årsjubileum.
Körens 50-årsjubileum frades med två högtidsgudstjänster och en konsert i
Tabernaklet och samkväm för kören och inbjudna gäster på Strandborgen.
”Östgötasången” med musik av Josef Sandén framfördes första gången i Tabernaklet. Kompositören framträdde då under pseudonymen Sandeberg.
Norrköpings Tidningar, som anmälde konserten berättar att bakom namnet
döljer sig en Norrköpingsbo, som vill vara anonym tills vidare. Tonsättningen,
som gjorts för blandad kör kom att bli omtyckt och ofta sjungen av kören. Varje gång kören medverkade vid midsommarfrandet på Väsby sommarhem
sjöngs ”Så grant står Östergyllen” tonsatt av Josef Sandén.
Konserterna har under åren varit många men medverkan i gudstjänsterna
ännu fer. I en intervju i samband med 50-årsjubileet berättar Josef Sandén att
”kören sjunger så gott som på varje söndagsgudstjänst men också på
sjukhus och ålderdomshem”.
I årsberättelsen 1937 kan man läsa att kören under året haft 42 övningar och
84 uppsjungningar.
I programmen från
början av 40-talet förekommer för första
gången några namn
som under lång tid
kom att betyda mycket för körens verksamhet. Elsa-Britta Ek,
Uno
Sandén
och
Gunnar Holm. Alla
medverkade fitigt i
gudstjänster och konserter. Elsa-Britta Ek Klippans årsmöte 1941.
var violinist, Uno Sandén och Gunnar Holm spelade orgel- och pianosolon
och ackompanjerade kör och sångsolister. När Uno och Gunnar studerade vid
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Musikaliska akademin i Stockholm 1943 besökte de sin hemstad för att delta i
en konsert i Tabernaklet. En av lokaltidningarna skrev:
”Uno Sandén spelade utan mankemang en orgelfuga av Buxtehude och
både han och Gunnar Holm ledde framföranden av egna körkompositioner, som hade karaktären av väl utförda skoluppgifter i given stil och efter
vällovliga förebilder.”
Uno Sandén blev så småningom domkyrkoorganist i Linköping. Gunnar
Holm hade sin sista tjänst som organist i Kalmar domkyrka. Båda har gjort sig
kända som kompositörer av körmusik. Gunnar Holm fyttade efter sin pensionering tillbaka till sin hemstad och är här fortfarande, till glädje för församlingen och kören, verksam som organist och ackompanjatör. Under de senaste
åren har varje körövning avslutats med ”Hav tack, o Gud för denna dag”;
Gunnar Holms tonsättning av Torsten Bohlins ”Aftonbön”.
Sångkören Klippans verksamhet speglade också den tid kören levde i. Under
andra världskriget gavs många konserter och musikaftnar, ofta tillsammans
med andra körer i Norrköpings frikyrkliga körförbund, till förmån för krigets
offer, särskilt för Norges och Finlands folk.
1945 var det åter dags för ett av körens många jubileer. Nu hade kören varit
verksam i 60 år. Från Stockholm kom Gunnar Holm, Uno Sandén och sångerskan Gun Swenman, senare Lööv, för att sprida glans åt festligheterna. Efter
jubileumskonserten samlades sångare och tillresande till samkväm på Hushållsskolan Margareta.
Kören lovordades också vid detta tillfälle i lokalpressen, där man kunde läsa:
”Kören har troligen aldrig varit mer välsjungande än nu, det var en verklig
njutning att höra den. Rösterna är utmärkta och vokaliseringen är riktigt
beaktad. Ansats och nyansering tyder på gott förarbete och omvårdnad av
rösterna. Om ledaren bara aktar sig för den förrädiska benägenheten hos
en kör att låta frasen få diminuendo också när tonstyrkan ska behållas och
inte tillåta andhämtning inne i fraserna blir kören idealisk.”
Efter 15 år som energisk och skicklig körledare för sångkören Klippan slutade
Josef Sandén och fyttade till Stockholm. Innan en ny dirigent kunde hälsas
välkommen var det återigen Gunnar Österlund som ryckte in som körens ledare under den vakans som uppstod.
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Thorsten Uttman blev välkomnad som församlingens
nye organist och körledare 1950. Detta skedde vid den
årligen återkommande vårfesten på första maj, som
församlingens systraförening inbjöd till och då kören alltid
sjöng de traditionella vårsångerna. Pastor John Olofsson
uttryckte församlingens glädje över att organist- och körledarfrågan fått en sådan lycklig lösning.
Thorsten Uttman.

Första gången som den nye ledaren framträdde med kören
i ett mer krävande program var vid 65-årsjubileet i november 1950. I Norrköpings Tidningar kunde man då läsa:
”Körens unge sympatiske dirigent visade prov på god uppfattning. Han bemästrade så svårsjungna saker som H. Isaacs Nu vilar hela jorden och Rendahls Requiem. Hans framträdande kännetecknades av enkelhet och renhet i
uppfattningen och en behaglig slagteknik. Församlingen är att gratulera till
att ha fått en så lovande körledare.”
Det visade sig fnnas skäl till denna lyckönskan. Thorsten Uttman och hans
hustru Siv, som var en duktig solist och körsångare, kom att betyda mycket för
kören och dess utveckling under 18 år. När församlingen frade sitt 100-årsjubileum 1954 hade körsången en framträdande plats. Klippan sjöng på dopgudstjänsten på lördagskvällen, på söndagens högtidsgudstjänst kl 11, på Kakhuset kl 19 och på sånggudstjänsten i Tabernaklet kl 20. På den sistnämnda
sammankomsten utfördes verk av Distler, Bach, Jeppesen och César Franck
under Thorsten Uttmans ledning. Vid orgeln tjänstgjorde Göran Sandén. Nio
medlemmar ur kören fck ur pastor Olofssons hand ta emot SBS:s förtjänsttecken för minst 25 års sångargärning.
En jubileumshögtid hölls också på måndagskvällen i närvaro av representanter
för Baptistsamfundet och Norrköpings stad. Även vid detta tillfälle sjöng
kören.
I samband med Svenska Baptisternas Ungdomsförbunds 50-årsjubileum 1955
gavs en konsert med Tabernaklets och Adelfakyrkans körer i Matteus kyrka.
Programmet innehöll verk av lokala tonsättare, som Nils Eriksson, Josef Jonsson, Uno Sandén och Gunnar Holm. Dirigenter var Thorsten Uttman och Josef Sandén.
10

Klippan 75 år. Året är 1960.

1959 uppmärksammades 200-årsminnet av Händels död i många olika musikaliska sammanhang. Även Klippan inbjöd till en oratoriekonsert i Tabernaklet, då körer och arior ur ”Messias” första och andra del framfördes under
Thorsten Uttmans ledning. Vid orgeln medverkade Nils Eriksson, som spelade
den inledande ouvertyren samt Pastorale. Thorsten Uttman utförde ett
recitativ och en aria. Siv Uttman sjöng två arior; ”Han vaktar sina hjordar”
och ”Hur ljuvliga äro de steg som hörs”. Klippan framförde sju olika körer
och avslutade med Hallelujakören, som publiken åhörde stående.
Norrköpings Tidningar. skrev att
”man lugnt kan påstå att kören hade ett av sina stora tillfällen och en av sina största framgångar”.
I körjubileernas rad var kanske 75-årsjubileet det största. Det berättas att äkta
sångargemenskap, högtid och glädje präglade festen, som inleddes med samkväm för församlingen och tillresande på lördagskvällen. Några tidigare körsångare som varit med i Klippan redan under 1900-talets början hyllades och
Thorsten Uttman som varit körens ledare under tio år tackade sina körmedlemmar genom att dela ut en nejlika till var och en. I kören fanns då drygt fyrtio personer.
På söndagen sjöng kören på förmiddagsgudstjänsten och på kvällen gavs en
konsert då bland annat Buxtehudes ”Allt vad helst i gören” framfördes.
Därefter hölls den festliga fnalen på Norrköpings stadshus. I den deltog två
11

förbundsdirigenter, Bengt Bengtsson och Gunnar Holm. Hyllningarna och talen var många. En fyndig visa hade diktats av Josef Sandén och en rolig parodi
på hur en körövning kunde gå till lockade till glada skratt. I några bandinspelningar fck man lyssna till valda delar av framträdanden, som Klippan gjort
under de senaste åren.
I kören fanns under den här tiden en
stark social gemenskap som tog sig
uttryck i årliga sångarresor, samkväm
av olika slag, festliga årsmöten och
kanske framförallt de stora julfesterna på Menlösa barns dag den 28 december, då körmedlemmarna med
familjer och tidigare körsångare var
inbjudna. Ibland kunde dessa fester En sångpaus under utfärden 1955.
samla upp till hundra personer. De hölls ofta i någon festlokal och en stämma i
taget ansvarade för programmet, som emotsågs med stor förväntan av de
inbjudna.

Thorsten Uttman med ”sin” kör vid sista konserten 1968.
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I SBS:s sångarkonferens i Göteborg pingsten 1967 fck Norrköpingsdeltagarna
äran att göra ett separatprogram tillsammans med körerna från Linköping och
Motala under ledning av Thorsten Uttman. I konferensen tjänstgjorde Uno
Sandén och Lennart Spångberg som förbundsdirigenter, båda med rötter i
Klippan.
Vid samlingshögtiden hösten 1968 avtackades Thorsten Uttman för sin artonåriga gärning som körledare och organist. Han hade redan då tillträtt en musiklärartjänst i Trollhättan. Vid samkvämet på lördagskvällen som anordnats
för makarna Uttman, var det många, förutom församlingen, som uttryckte sitt
tack för de många årens arbete, bland annat Norrköpings frikyrkliga körförbund, Östgötabaptisternas sångarförbund och den estniska gruppen.
När Thorsten Uttman fyttade var inte körledarfrågan löst. Under den vakansperiod som uppstod togs dirigentuppgiften över av en grupp, som bestod av
Solfrid och Per-Anders Thorsén, Josef Sandén, Stig Jerhammar och Gunnar
Österlund.

Åke Skogwik.

Det skulle dröja till nyåret 1970 innan församlingen fck
välkomna Åke Skogwik som Klippans nya ledare. Han
var bara 23 år vid sitt tillträde. Lika många år skulle han
komma att tjäna kören som dess dirigent och därefter som
sångare i basstämman.
Ett nytt skede för körsångens fortsatta utveckling i församlingen inträdde 1974, då sångkören Klippan gick ihop
med Adelfakyrkans kör, som sedan 1956 haft Gunnar
Hemming som ledare. Den sammanslagna kören fck
namnet Norrköpings Baptistförsamlings kör.
Solbritt Granberg
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Adelfakören Norrköping 1911–1973
Adelfakören bildades den 11 juni 1911 av 24 körsångare, 17 kvinnor och 7
män, alla namngivna i den första årsberättelsen 1912. Direktör Torsten
Johansson, som var en av initiativtagarna, valdes till dirigent. Övning skulle
hållas varje onsdag. Medlemsavgiften, 10 öre per månad, skulle erläggas på
månadsmötet, som skulle göras så festligt som möjligt genom kaffeservering.
Körens främsta uppgift var att tjäna Norrköpings andra baptistförsamling med
sång i förmiddagsgudstjänsterna den första och tredje söndagen i månaden
men dessutom vid veckomöten och seriemöten, vid alla församlingens olika
högtider samt kvinnoföreningen Dorkas’ och ungdomsföreningens offentliga
högtider.
Kören gjorde sin första utfykt till Rejmyre i oktober, där man medverkade vid
invigningen av baptistkapellet.
”Färden blev mycket trefig, vi hemtades vid stationen, med fera skjutsar,
och undfägnades på bästa sätt med mat och kaffe. Så fngo vi sjunga för en
talrik och tacksam publik.”
Första årsmötet hölls den 2 juni 1912 på Hushållsskolan Margareta med
tesupé till en avgift av 75 öre per person
”dock med det undantag att om någon av körens medlemmar ansåg sig ej
ha råd därmed, densamme likväl vore välkommen att närvara vid nämnda
möte”.
Till årsmötet inbjöds församlingens diakoner med fruar samt pastor Klapp.
I september 1912 sjöng kören i Skärblacka samt senare i Hedvigs kyrka på två
större möten anordnade av KFUM.
”En s k konsert eller sångstund har kören sjelf anordnat i Östra Eneby
misjonshus – samt en dyl. i ’Adelfa’-salen.”
Sångstunderna i Ö Eneby och Adelfasalen gav 20 kronor respektive 35:25 till
kassan.
Vid årsmötet 1913, som också hölls på Hushållsskolan Margareta, hade avgiften för tesupén stigit till kronor 1:25 per person. I midsommarhelgen sjöng kören vid möten i Åby och söndagen därefter i ett större friluftsmöte på Sylten.
Under verksamhetsåret 1913–14 framträdde kören på anmodan av KFUM
både i Norrköpings Hörsal och i Matteuskyrkan.
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Söndagen den 3 maj 1914 sjöng kören på ”Sandbyhofs fattiggård”. Senare i
maj hade kören en mycket lyckad konsert i Adelfasalen under medverkan av
KFUM:s orkester, fru Carlsund och herr Erik Axelsson. Fullt hus –
”lifiga applåder”.
På Kristi himmelsfärdsdag medverkade kören i ett större ungdomsmöte i
Söderköping och i oktober på Vita bandets möte i Hedvigs kyrka.
”Å sjömansmissionens möte i Matteus Kyrkan den 15 Novämber hade vi
också glädjen att medvärka. … Där var mycket folk o hade det inte varit så
kallt så hade det varit en härlig kväll.”
För att få pengar till ett piano anordnades bl.a. konserter i Linköping och Söderköping. I december 1914 kunde kören inviga ett, med hjälp av lån, inköpt
piano som kostade 500 kronor.
”En värklig glädjefäst var det som gaf både ekonomisk o andlig behållning.
Fröken Häggström o Ingeniör Lagerkvist som då medvärkade, äro varmt
tack värda för den sanna njutning de beredde oss genom sina duetter för
Piano o Orgel.”
”Fruarna Salomonsson o Wessman samt Fröken Märta Karlsson ombads
att akompangera vid tillfällen då så behöfvdes samt att hjälpa till med att
öfva in de olika stämmorna vid öfningarna för att underlätta arbetet för vår
ledare.”
Den första sångarresan 1915 gick till Finspång och Skärblacka. I maj 1916
”hade sångkören Klippan o Adelfakören Allianskonsärt i Tabernaklet
under medvärkan af Fröken Ruth Whitefeld från St.m. … Det stora
vackra Tabernaklet var denna afton fylldt till sista plats.”
Den 5 mars 1916 gjorde kören en resa och höll inte mindre än tre konserter
samma dag, den första i Walla missionshus, den andra i Immanuelskyrkan i
Katrineholm, och den tredje i Strångsjö missionshus.
”Hvilken härlig dag det var, så mycket snö, så vitt, så rent.”
Helgen den 25–26 mars samma år var kören inbjuden till sångkören Klippans
30-årsjubileum i Tabernaklet. Jubileumskören bestod av cirka 100 personer.
”Ännu en konsärt har vi haft under året. Det var den 2 April i Ebenesersalen under medvärkan af Fröknarna Anna Edgar o Astrid Eriksson, Konsärtmästaren Hahndorf samt en manskör.”
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I juli sjöng kören på ett möte i Krokek med
”strålande sol och härlig grönska”.
”Den 9 sept. hölls här i staden ett stort nykterhetsmöte. Det var anordnat
av Blåbandister från Stockholm. Samtliga stadens frikyrkliga sångkörer var
ombedda medverka. De olika körerna samlades en kväll i Imanuelskyrkan
för överläggning och då beslöts att under dr Johansons ledning medverka
vid nämnda möte som avhölls i St Olai kyrka. På f. m. samma dag sjöng
Allianskören i Imanuelskyrkan.”
I november 1917 frades 100årsminnet av Gunnar Wennerberg med en konsert i Matteuskyrkan. En allianskör under ledning av Hr Wärnström samt
fröken Anna Gräber och Hr
John Johanson från Stockholm
medverkade.
Vid metodisternas konvent i
mars 1918 förstärkte Adelfakören metodisternas körer. Tillsammans höll de sedan en konsert i Ebeneser den 15 maj. I G:a Immanuel och Allianskören, men 1946.
mars anordnade Allianskören en konsert i Matteus. Behållningen gick till bespisning av fattiga barn.
Det nämns fera gånger att kören vid hembesök i ottan uppvaktade pastorer
och ledare på födelsedagar och namnsdagar. Det hände att hr Johansson återgäldade uppvaktningen med tesupé på Hushållsskolan Margareta, där hans
fru, Ida, var föreståndare.
”23 Febr. (1918) uppvaktade vi vår ledare med anledning av hans namnsdag då vi i dessa kaffebristens tider bjöds på gott kaffe och dito bröd.”
Söndagen efter jul 1919 reste kören på morgonen med tåg från Östra stationen till baptistkapellet i Skärblacka genom ett vackert vitt vinterlandskap. På
eftermiddagen fortsatte man till Finspång och sjöng på ett ungdomsmöte i teatern. Påskdagen 1920 sjöng kören både på stora sjukhuset och Trozellisjukhuset. I juli sjöng man vid det stora ungdomsmötet vid Kummelby och i oktober
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höll man en konsert i Ljusfallshammar. I augusti gästade kören makarna
Johanssons sommarvilla Solhem i Sandviken och höll en konsert i Krokeks
kyrka. Man återvände till Norrköping med båt.
Under de följande åren fortsatte körens verksamhet i samma spår. Under verksamhetsåret 1922–23 höll kören åtta konserter, tre i Norrköping och fem på
andra platser.
Vid invigningen av grunden till Adelfakyrkan 1927 sjöng kören ett fertal
sånger. ”Det regnade som om himmelen varit öppen.” Årsmötet i juni 1928
var det sista som kören höll i Adelfasalen på Generalsgatan 52.
Adelfakyrkan, nuvarande Baptistkyrkan, invigdes den 23–30 september 1928.
Tillsammans med sångkören
Klippan och andra inbjudna
sjöngs en invigningskantat
med text av Ture Edborg och
musik av folkskollärare Erik
Franzén, Örebro, som begärt och troligen också fått
200 kronor för sitt arbete.
”…publikens tacksamhet
tog sig uttryck i en ihållande hjärtlig applåd, tillägnad lika mycket författaren som den väl samsjungna kören.”
”Ett oförglömligt minne
är den 6 juli 1930, då vi
tillsammans [med sångkören Klippan] framförde Försättsbladet till invigningskantaten 23/9 1928.
oratoriet Frälst av nåd i Matteuskyrkan, varvid även radioutsändning
förekom.”
Körens medlem Waldemar Petersson utsågs att delta i en veckolång dirigentkurs i Stockholm 1930. Året därpå kallas Waldemar Petersson ’vice ledare’.
I januari 1932 sjöng kören i Kimstads kyrka i och Baptistkapellet i Finspång.
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I juli gjorde kören en bilfärd till Jonsberg-Arkösund-Häradshammar och i december sjöng man både i V. Husby kyrka och i Söderköping.
En tradition under några år var att sjunga i Krokeks kyrka på Kristi himmelsfärdsdag.
I april 1933 sjöng Norrköpings Allianskör under herr Wärnströms ledning till
förmån för de arbetslösa. I augusti sjöng Adelfakören både på Vikbolandsmissionens stora möte i Jonsberg och i Harry Wessmans magasin i Ö Husby. Annandag jul sjöng kören på lasarettets samtliga avdelningar.
Två av körens medlemmar deltog i den s.k. Sverigekören vid världskongressen
i Berlin 1934. I augusti sjöng kören vid två gudstjänster i Krokeks kyrka och
höll sedan en sångstund i Krokeks Missionshus.
I mars 1935 medverkade Immanuelskyrkans stråkorkester och fröken Astrid
Eriksson, piano, i körens sångstund i Adelfakyrkan. Några av körens
medlemmar deltog i SBS:s konferens i Stockholm med tusen baptistsångare!
Direktör Torsten Johansson (1865–1937) var körens ”högt värderade och
aktade” dirigent de första 26 åren, 1911–1937. Det framgår av många
protokoll under åren att hans hälsa inte var god. I årsberättelsen 1912 tackar
man körens medlem Gerhard Nyberg, som vikarierat som ledare. Några år
senare tackar man D Wittmark för samma tjänst. I maj 1934 förberedde
direktör Torsten Johansson kören på att han på grund av bristande krafter
småningom måste lämna ledarskapet för kören. Under vakanstiden 1937
dirigerades kören av Joel Karlström från Linköping.
Den 11 oktober 1937 höll församlingen välkomstmöte för
sin nya organist och körledare, den från körarbete i Sundsvall erfarne Elof Wåhlberg, hans fru Karin och sonen
Per Arne, 5 år. Josef Sandén, sångkören Klippans dåvarande dirigent, hade verksamt bidragit till att Elof Wåhlberg
blev körledare i Norrköping.
Kören hade ”i tio år offrat och arbetat” för att göra verklighet av drömmen om en piporgel. Det arbetet intensiferades av Elof Wåhlberg. ”Invigningen skedde annandag
påsk 1939 och var en strålande högtidsstund, med konsert
Elof Wåhlberg.
av kören och solosång av Margit Lundgren.” Den orgeln
fanns på fondläktaren i Adelfakyrkan fram till ombyggnaden på 1980-talet.
Spelbordet stod till vänster på plattformen.
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Eftersom Elof
Wåhlberg 1941
blev dirigent
också
för
KFUM-kören,
föll det sig naturligt
med
samverkan körerna emellan.
De festa av
Adelfakörens
tenorer
och
basar var också
medlem- Adelfiakören med Elof Wåhlberg,1938.
mar av KFUM-kören. De båda körerna höll t.ex. en adventsvesper i
Adelfakyrkan söndagen den 1 dec. 1946; entréavgiften var 1 krona.
I maj 1944 deltog kören i SBS:s förbundskonsert i Klosters Kyrka i Eskilstuna.
I juni 1948 var kören en del av SBS i den jubileumskonsert i Konserthuset i
Stockholm, som hölls med anledning av Svenska Baptistsamfundets 100 år.

Adelfiakörens resa till Karlskoga och Örebro 1946.
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”Åren 1937–1951 dirigerade Elof Wåhlberg (1901–1988) med kunnighet
och stor plikttrohet. Dessa år betydde ett nytt uppsving för Adelfakören
med många sångstunder och sångarresor.”
”Åren 1951–1955 var Josef Sandén (1901–1982) vår ledare, av oss sångare känd och omtyckt från Norrköpings Frikyrkliga
Körförbund och
allra mest från
sångkören Klippan, som vi ofta
sjungit samman
med. Hans soliga
väsen gör att han
blir alla sångares
specielle vän, så
också Adelfakörens.”
Josef Sandén med Adelfiakören.

Josef Sandén arbetade aktivt för att skaffa sig en efterträdare som ledare för
Adelfakören. På SBS:s sångarsamling i Karlstad hösten 1955 kontaktade han
Gunnar Hemming från Örebro, (1931-), folkskollärare och kantor, som senare
samma höst reste till Norrköping för att testa och testas av Adelfakören.
Besöket resulterade i en kallelse från Norrköpings andra baptistförsamling, där
man bl.a. erbjöd en ekonomisk ersättning om 10 kronor
per övning och uppsjungning samt lika mycket för spelning
i annan gudstjänst. I årsmötet den 6 januari 1956 hälsades
Gunnar Hemming välkommen som organist och körledare, en tjänst som han uppehöll till 1974, då Adelfakören
tillsammans med sångkören Klippan bildade Norrköpings
baptistförsamlings kör. I mars 2006 tackade församlingen
honom för 50 års tjänst. Han är fortfarande verksam som
Gunnar Hemming.
körsångare, pianoackompanjatör och organist.
1956 besökte kören Baptistkyrkan i Västervik, 1958 Enskede och konferensen i
Stockholm samt 1960 Södertälje.
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Adelfiakörens 50-årsjubileum, 1961. Dirigenten, Gunnar Hemming, längst t. vä.

Adelfakörens 50-årsjubileum frades med en fest lördagen den 27 maj 1961
med många inbjudna. Norrköpings andra baptistförsamlings 50-årsjubileum
frades bl.a. med en konsert i Adelfakyrkan söndagen den 12 mars 1961.
”Medverkande: Adelfakören, Thore Gullberg, Margit Lundgren, Elof
Wåhlberg, orgel, Nils Hammenfors, tal. Dir. Gunnar Hemming”
1964 höll Broderskapsrörelsen årshögtid med en radiogudstjänst i Adelfakyrkan, där kören medverkade. På utställningen NU64 sjöng kören vid ett par tillfällen. 1965 sjöng kören på Kolmårdssjukhuset. Ebeneserkören från Stockholm besökte Norrköping i maj och Adelfakören återgäldade besöket i november.
Hösten 1968 hade kören tenorbrist men ändå många uppsjungningar. 1969
diskuterade kören betydelsen av ”diskret” klädsel och enades om att ”svart”
var enklare.
I december 1972 sjöng kören, då pastor Gunnar Ericson avskedspredikade.
Kören sjöng också i mars 1973, då pastor Rune Lundqvist inträdespredikade.
Årsmötet 1973 hölls på Väsby sommarhem. I februari 1974 bildade sångkören
Klippan och Adelfakören Norrköpings baptistförsamlings kör.
Aina Hemming
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Baptistkyrkans kör 1974–2010
I sångkören Klippans protokoll från den 6 februari 1974 står i § 1:
”Beslutades att körerna, Sångkören Klippan och Adelfakören, skall upphöra och i stället gå samman i Norrköpings Baptistförsamlings kör.”
Kören fck två dirigenter, Åke Skogwik från Tabernaklet och Gunnar
Hemming från Adelfakyrkan.
Ett historiskt beslut var redan taget år 1974 i och med de båda församlingarnas sammanslagning. Norrköpings första baptistförsamling, Tabernaklet, och
Norrköpings andra baptistförsamling, Adelfakyrkan, blev Norrköpings Baptistförsamling kort och gott. Det kom dock att dröja till 1981 innan man hade
möjlighet att verka i samma kyrkobyggnad – i den ombyggda Baptistkyrkan
vid Hötorget, tidigare Adelfakyrkan. Pastor vid denna tidpunkt var Rune
Lundqvist.
Kören var oerhört aktiv och sjöng vid alla stora högtider; advent, jul, nyår,
påsk, pingst, allhelgonahelg samt valborgsmässoafton, midsommarafton, yttre
missionens dag, samlingssöndag och distriktsårsmöte. Kören sjöng minst två
söndagar i månaden och alltid på nattvardsgudstjänsterna. Man gjorde körresor och var värdar för körbesök från andra församlingar, sjöng på lasarett och
andra vårdinrättningar och Riabyrån.
Körens julfester var under några år ett ständigt överträffande av kreativitet och
lust. Många minns med stor glädje tenorerna iklädda spetsförkläden välkomnande till julfest i församlingsvåningen. Det var 1976 och tenorerna hade
spexat till det ordentligt. 1979 var det sopranerna som med edelweiss i
händerna, sjöng en välkomstsång för övriga kören med respektive. Tema:
Sound of Music. Varje år var det lika spännande att se hur den ansvariga
stämman gnuggat si-na geniknölar för att göra det så spännande och trevligt
som möjligt för sång-arkamraterna. När två körer förenas är det viktigt att
man lär känna varandra och arbetar på att bli ett. Det lyckades man med på
kort tid; genom sången, men också genom de olika trivselarrangemang som
gjordes. Man förenades i Norrköpings Baptistförsamlings kör.
Vid tidpunkten för körernas förenande var rekryteringen god. Församlingen
hade en ungdomskör, och dess sångare hade en naturlig fortsättning som
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sångare i Baptistkyrkans kör. Många var aktiva i båda körerna. Den traditionen ser annorlunda ut nu år 2010, men till vår stora glädje kommer det fortfarande nya körsångare och vill vara med och sjunga.
Norrköpings Baptistförsamling har alltid haft ett rikt musikliv och i kören har
alltid funnits människor som musicerat på olika sätt. Med fol, kontrabas, cello,
orgel och föjt som exempel. Det har varit möjligt för kören att få sjunga i olika
musikaliska konstellationer i verk av både Bach och Beethoven, för att nämna
några kompositörer. Vi har varit – och är – rikt begåvade med pianister och
organister.
1981 fck kören vara med om en skivinspelning i SBS:s regi. Inspelningen
gjordes i Berwaldhallen i Stockholm och man sjöng tillsammans med cirka 300
sångare inom SBS. Skivans titel blev ”En framtid full av sång”.
Den 22 november 1981 var det dags för invigningsgudstjänst av vår nygamla
kyrka, Baptistkyrkan. I samband med invigningen av Baptistkyrkan bytte
kören namn till Baptistkyrkans kör. Kören tillsammans med barnkören Minisingers sjöng bland mycket annat ”Kom till festen”. Det var feststämning i
allra högsta grad och en fullsatt kyrka, 30-mannakör och instrumentalister
gladdes tillsammans över att kyrkan äntligen var färdig efter att ha byggts om.
Pastor Rune Lundqvist fyttade 1982 och efterträdande pastor blev Per
Rikardson.
Kören har under åren samarbetat med församlingens övriga musikgrupper.
Ungdomskören, barnkören Minisingers, Förenade Brass och på senare år
kören Soon Gospel. Församlingen har varit med och arrangerat samfundets
konferenser i Norrköping ett antal gånger och då har kören varit engagerad i
allra högsta grad.
1983 hade församlingen Amerikabesök. Ett 60-tal fickor från Bethel College i
S:t Paul var på turné i Sverige och gav vår församling en musikalisk upplevelse.
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Baptistkyrkans kör firade sitt 100-årsjubileum år 1985.

1985 frade kören 100-årsjubileum. Helgen 19–20 oktober hölls en stor sångoch musikfest med många tidigare körsångare inbjudna. Körens dirigenter
Åke Skogwik och Gunnar Hemming gjorde ett fantastiskt program tillsammans med gästdirigenten Thorsten Uttman, som varit dirigent för sångkören
Klippan under 50- och 60-talen.
Så kom 1990-talet, som inleddes med ett Mozartår och gav anledning till mycket klassiskt på repertoaren. Uppskattat av både sångare och församling.
I början av 1990-talet började körens årsmöte fundera över uppbyggnad och
stadgar. Behövde man verkligen vara så juridiskt strukturerad eller kunde ekonomin, till exempel, ingå i församlingens ekonomi? Man ändrade stadgarna så
att det inte längre var fullt så pretentiöst som tidigare; man blev färre i styrelsen och man hade inte längre egen kassa som skulle revideras. Kören disponerar numer en handkassa.
År 1993 kände Åke Skogwik att det efter 23 år som dirigent var dags att lägga
ner dirigentpinnen. Åke gjorde ett fantastiskt arbete med kören och var en
uppskattad ledare under sina år som dirigent och musikalisk ledare. Han har
fortsatt som körsångare och har också under årens lopp hoppat in som dirigent
vid ett fertal tillfällen. Dessutom är Åke en stor resurs och inspiratör för de senare dirigenterna.
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Stig Jerhammar.

Efter Åke ställde sig, år 1994, Stig Jerhammar
till förfogande, som dirigent för kören. Stig fortsatte att leda kören till 2001. Många fna år med
många av Göte Strandsjös verk. Stig kände stor
samhörighet med Strandsjös musik och text. När
jag tänker på Stig så tänker jag på Göte Strandsjös sång ”Låt oss be tillsammans, det är skönt att
be. Jag tror att Gud hör min bön”. En av Stigs
älsklingssånger.

1994 fck vi åter igen ett Amerikabesök av en kör. Denna gång från Denver,
Colorado. Ett fertal körmedlemmar lät oss bland annat lyssna till ett imponerande klockspel som många av oss minns starkt.
1995 hölls Baptistsamfundets årskonferens i Norrköping och församlingen
kunde detta år hälsa Sveriges baptister välkomna till Louis De Geer konsert &
kongress, Norrköpings nya konserthall. Kören sjöng vid ett fertal tillfällen.
Våren 1997 stod kören inför en stor satsning. Kören var åter igen deltagare i
en TV-gudstjänst som spelades in i april månad tillsammans med Inga och
Lennart Spångberg.
Efter fera års gemenskap med vår vänförsamling, Seminarieförsamlingen i Riga, fck vi i augusti 1998 välkomna deras kör till Norrköping. Det var med stor
glädje vi tog emot tjugofem lettiska gäster och inkvarterade dem i våra hem.
Detta är ett resultat av Åke och Gunilla Skogwiks arbete med att under fera år
bygga upp en relation till baptistvännerna på andra sidan Östersjön. Sången
och musiken bygger broar över hav och land, över politiska stängsel.
Ett traditionellt framträdande under många år har varit körens sång i gudstjänsten på Capella Ecumenica i försommargrönska. Norrköpingskarnevalen i
mitten på augusti har inneburit körsång på kyrkans gård. Kulturnatten och
konsert i Baptistkyrkan har varit och är ett begrepp i vår stad. Succé år efter
år. Bejublade samarbeten med andra körer och musiker. Denna tradition startade i mitten på 1990 talet.
I oktober 1998 invigdes en nyinköpt digital orgel som sedan dess har varit till
store glädje för organister, kör och församling.
Kören har varit på ett fertal en-dagars körresor, bland annat till Katrineholm,
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Örebro, Vadstena, Linköping, Södertälje, Tryserum och Söderköping. Vi har
fått ta emot körer, som kommit och besökt oss. Församlingar runt Norrköping
har tagit emot oss och vi har fått sjunga i sånggudstjänster. Bland annat har vi
sjungit tillsammans med Immanuelskyrkans kör från Rådshustrappan på Sveriges nationaldag Det är alltid berikande att träffa andra körer och musiker.
Vi fck möjlighet att återknyta
bekantskapen med Riga och
Seminariekyrkans församling
då en körgrupp tillsammans
med församlingens nuvarande
pastor Margaretha Rudén
besökte Riga, Kristi himmelsfärdshelgen 2000. I april 2006
besökte Seminarieförsamlingens kör Norrköping och 2008
var vår kör tillbaka i Riga och
Seminarieförsamlingen. Det är Agnese Strause leder ensemble och körer 2006.
ett rikt utbyte, som vi har i
sångens tecken, med våra vänner i Lettland.
År 2002 stod kören inför en stor utmaning. Vid vårkonserten skulle kören tillsammans med Norrköpings
Musikklasser och barnkören
Korallen sjunga ett fertal
sånger ur Georg Riedels svit
”Fri som en fågel” och dessutom få förmånen att ackompanjeras av kompositören
själv och pianisten Stefan
Nilsson. Det var en härlig
upplevelse och vingarna bar
tillsammans under Bengt
Gårsjös entusiastiska ledning.

”Fri som en fågel” 2002
Georg Riedel, Stefan Nilsson, Baptistkyrkans kör.
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I slutet av oktober samma år var det sydamerikanska tongångar i vår kyrka
genom att vår kör tillsammans med sångkören Halsbandet från Söderköping
och chilenska musiker som ackompanjatörer gav ”Den nicaraguanska
bondemässan”.
Sommaren 2003 gjorde några i kören en resa till Baptistförsamlingen i Alvechurch, England. En upplevelserik vecka tillsammans med mycket sång och
musik.
TV-inspelningar präglade körhösten. Vi var församlingssångare vid gudstjänstinspelning i TV-huset i Norrköping. En spännande uppgift eftersom helheten
kunde ses i TV långt senare.
En fullsatt kyrka
fck detta år lyssna till ”Helhjärtat”. En konsert
tillsammans med
Ingemar Olsson
och cirka 80
sångare där kassabehållningen
gick till Världens
barn.
Ingemar Olsson och Bengt Gårsjö repeterar ”Helhjärtat” 2003.

2004 års stora framträdanden var Baptistförsamlingens 150-årsjubileum med
högtidsgudstjänst, kulturnatten tillsammans med Bråvikens balalajkor och
konsert byggd på delar av Duke Ellingtons ”Sacred Concert” för att nämna
några av utmaningarna. De klarades av galant.
Gunnar Hemming, körens ackompanjatör, kompositör och arrangör hade år
2007 varit verksam som kyrkomusiker i 50 år och det uppmärksammades i
församlingen genom en konsert med bidrag komponerade eller arrangerade
av Gunnar. Han medverkade som dirigent, pianist, körsångare, konferencier
och solist. Hans mångsidighet briljerade denna kväll.
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En annan kompositör och arrangör, som uppmärksammats är Lennart Jernestrand. Kören sjöng ett stort antal sånger komponerade eller arrangerade av
honom vid en sång- och musikgudstjänst 2008.
Sedan några år tillbaka sjunger kören i Christmas Carols under Siân Peterssons ledning. Det är en traditionell engelsk julgudstjänst på engelska i Baptistkyrkan i mitten av december månad. Den är alltid välbesökt. Julefriden sänker
sig, de internationella inslagen hos publiken är många och man hör många
olika språk talas vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingsvåningen.
”Sjung min själ!” Olika inbjudna gästers önskesånger i focus har varit uppskattade inslag i församlingens verksamhet. Kören, allsången och instrumentalister
har förhöjt de musikaliska önskningarna.
En trogen skara har alltid funnits i kören. Många som var med vid sammanslagningen av körerna från Tabernaklet och Adelfakyrkan år 1974 fnns med i
kören än idag 2010. Men många har fått hembud och måst lämna oss, för den
himmel, som vi så ofta sjungit och sjunger om. Andra har fyttat från orten
eller slutat sjunga i kören på grund av sjukdom eller andra orsaker. Vi minns
med glädje och tacksamhet våra sångarkamrater.

Bengt Gårsjö.

Från och med årsmötet 2003 är Bengt Gårsjö körens
musikaliske ledare och dirigent och under hans ledning
har kören vuxit i många avseenden. Kören är begåvad
med många olika musikaliska utövare och musiken i
församlingen känns varm och levande tack vare alla
sångare och musikers medverkan. Vi är tacksamma för
organisterna/pianisterna Gunnar Holm, Gunnar Hemming, Sam Hellgren och Henric de Koster, som villigt
ställer upp och ackompanjerar kören vid olika tillfällen.

Med denna tillbakablick och med alla människor som
sjunger och spelar olika instrument – piano, fol, viola, blåsinstrument, föjt
m.m. inser man att det kan bli många härliga sångstunder och musikaliska
upplevelser i Norrköpings Baptistförsamling under åren som ligger framför.
”Sjung till Guds ära, lova hans namn” Ps. 68:5
Lillemor Appelvang
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