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66 kyrkor tystnar på söndag
Kanske det största konstprojektet någonsin i Jämtlands län äger 
rum nu på söndag. I en klang av tystnad, som projektet heter, 
äger rum i 66 kyrkor i länet samtidigt. 

- Tystnad har blivit en bristvara i vår tid, åtminstone i storstaden. I 
tystnaden måste vi tillåta oss att inte vara uppdaterade och tillgängliga. 
Samtidigt, på glesbygden, kan den säkert uppfattas som hotfull om det 
blir för mycket av den, ångestfylld nästan, säger en av initiativtagarna, 
Rolf Anderzon. 
 
Han och hans fru Kajsa Willemark började planera projektet för ett år 
sedan. Det började med en bokidé om kyrkorummen. Sedan väcktes idén 
att kunna fylla jämtlands alla 70 kyrkor med människor samtidigt.  
Några kyrkor föll bort på grund av renoveringar men 66 kyrkor är nu 
med i projektet, som når sitt crescendo på söndag. I var och en av 
kyrkorna kommer en eller ett par speciellt inbjudna konstnärer att tolka 
tystnaden på sitt sätt. 
Det handlar om konst, poesi, musik, dans med mycket mera. 
- I Handöls kapell kommer poeten Lars Häger finnas, och han har 
sällskap av en annan poet från Syrien som suttit fängslad i arton år för 
sina åsikter. Han kommer att läsa dikter på arabiska som handlar om att 
försöka tysta ordet, det kommer nog att bli intressant, berättar Rolf 
Anderzon.  
 
Boken I en klang av tystnad är nu färdig och kommer att släppas i 
samband med kulturmanifestationen, klockan fem på söndag. 
- Den liknar ingenting annat, haha, säger Rolf Anderzon. 
- Det är en färd från A till Ö genom alla kyrkorna. Det är en personlig 
berättelse om rummet, som en hjälp för att hitta ro. Det är bilder som 
jag tagit och texter som Kajsa skrivit, ärliga, skrivna lite i stundens 
ingivelse. Och så innehåller den en mer historiskt korrekt text om varje 
kyrka. 
 
Manifestationen, eller konsthappeningen som Rolf Anderzon säger, sker 
samtidigt i länets alla kyrkor. De hoppas på att kunna fylla alla kyrkorna, 
gärna med människor som inte är så vana att besöka kyrkorum. 
Att allt händer samtidigt, trots att många besökare säkert skulle vilja se 
fler av tolkningarna, förklarar Rolf Anderzon med att det behövs för att 
känslan av gemenskap, att det händer i hela länet samtidigt, ska bli 
tydlig.  
- Men det vore ju roligt om det leder till att folk efterfrågar att det ska 
göras om nästa år, säger han. 
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