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Tyst manifestation i nordliga kyrkor
40 000 människor som fyller 65 kyrkor vid samma klockslag och
upplever tystnad och rofylld stillhet. Det är en manifestation som
ska engagera församlingar och bybor i Jämtland och Härjedalen
nästa sommar.
Söndagen den 25 juli 2010 blir sannolikt
inbokad i almanackorna för jämtar och
härjedalingar. Helt säkert är den redan det hos
Rolf Anderzon, initiativtagare till vad han kallar
en manifestation för tystnad.
Rolf Anderzon har arbetat med olika
konstprojekt i Jämtland men en tanke malde i
huvudet efteråt: hur kan de viktigaste
kulturbyggnaderna i bygden, kyrkorna, knytas
samman med samtida kulturyttringar?
Kraftplatser
– Jag räknade sittplatserna i de 65 kyrkor som
finns i länet och kom fram till 40 000, berättar
han. Det är 40 000 stolar som för det mesta
Hackås kyrka i Jämtland
står tomma.
blir en av de kyrkor som
Då föddes tanken att använda dessa
"kraftplatser" som han kallar kyrkorna, till en
manifestation för tystnaden.

deltar i en manifestation
för tystnad nästa sommar.
Foto: Mikael M Johansson

Tystnad en bristvara
– Tystnad håller på att bli en bristvara, framför allt i städerna. Men här
finns den, och genom att hålla en manifestation i en gemensam sittning
den dagen vill vi göra en vägvisare till tystnaden i kyrkorummet och på
platsen, säger han.
Tanken är att fler än de vanliga kyrkobesökarna ska känna sig välkomna
till manifestationen den 25 juli. Alla som kommer till kyrkan och bara
mediterar tyst i sin bänk blir delaktiga i en happening, framhåller Rolf
Anderzon.
Men det kommer också att bli tillfälle att lyssna på nyskriven musik, se
konst, höra en recitation. Rolf Anderzon och hans fru och medarbetare i
projektet, Kajsa Willemark, har bjudit in 65 konstnärer inom olika
områden. De får ta sig an varsin kyrka och skapa något utifrån
kyrkorummet och temat tystnad.
Själars boningar
Projektet är förankrat både hos länsstyrelse och landsting. Det
ska resultera i en bok som både ska bli en praktisk guide och ge mer
känslomässig upplevelse av just det kyrkorummets karaktär som en plats
för bön och stillhet. "Själars boningar" är arbetsnamnet på boken.
Tanken är också att dokumentera kulturframträdanden och utställningar i
anslutning till manifestationsdagen och kanske visa utomlands,
hoppas Rolf Anderzon.
Själv kommer han att vara i hemkyrkan i Hackås den 25 juli nästa år.
– Vi ska försöka fylla våra platser, och trigga lite vänskapligt mot Oviken
— jag tror på positiv patriotism.
Härnösands stift stöder också projektet, både i engagemang och
ekonomiskt genom att ge 500 000 kronor till boken.
Gemensam upplevelse
Sven-Erik Fjellström är stiftdirektor och en av de som på stiftet arbetar
med projektet. Han påpekar att 25 juli-manifestationen kan bli ett inslag
i Bönens år, som ska uppmärksammas nästa år. Fram till nästa sommar
är det viktigt att församlingarna tar till sig idén.
– En del kyrkoherdar har varit entusiastiska, andra har sagt att det inte
fungerar mitt i sommaren. Men det kräver inte så mycket av
församlingarna, men erbjuder en möjlighet att vara med om en
gemensam upplevelse av stillhet och tystnad.
Är inte manifestationen den 25 juli detsamma som sker i kyrkan varje
söndag?
– Ja, men då kan vi visa på det — kyrkan som en tillgång för tystnad och
eftertanke. När vi tänker på vårt kulturarv fokuserar vi ofta på
byggnaderna, men där finns också rummets funktion: kyrkan som rum
för tystnad, stillhet, helighet. Här får vi lyfta fram de resurserna som vi
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har i våra kyrkor, säger Sven-Erik Fjellström.
Cecilia Jaensson Wallander
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