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Tystnaden tolkas i länets kyrkor 
"I en klang av tystnad" är namnet på den kulturmanifestation som äger rum i 
spridda delar av länet imorgon. Hela 70 kulturutövare av olika slag har 
engagerats för att i varsitt kyrkorum, på exakt samma klockslag, fritt tolka 
temat tystnad.

Bland de medverkande finns operasångaren Olle Persson, författaren Tomas Tidholm, 
jazzpianisten Elise Einarsdotter, allkonstnären Katti Hoflin, musikern Jonas Knutsson, 
videokonstnären Linda Saveholt, och bildkonstnären Anna Erlandsson.

– Tystnad börjar bli en bristvara, särskilt om man bor i en stad. Man ska ständigt vara 
uppkopplad och uppdaterad och det blir lätt för mycket. Samtidigt hör man många 
människor tala om att åka på retreat för att få en paus från allt detta. Med 
manifestationen vill vi koppla ihop de här delarna. Det finns en oerhört positiv kraft i 
tystnaden, och jag hoppas att besökarna kommer att känna sig delaktiga i och tycka att 
det är sympatiskt och harmoniskt, säger Rolf Anderzon, som tillsammans med Kajsa 
Willemark är projektledare för " I en klang av tystnad".

Inför manifestationen har de båda rest runt i länet och besökt samtliga kyrkor, med 
geografisk spännvidd från Ankarede till Lillhärdal, för att dokumentera rummen i boken " 
Själens boning".

– Vår inlaga i manifestationen är boken, vi har beskrivit kyrkorna i text och bild på ett 
ganska personligt sätt.

Ett syfte med morgondagens happening är att uppmärksamma alla de kyrkorum som 
idag står tomma och uppmuntra att de kommer till användning.

– Glesbygdskyrkor är verkligen glesbygd, kyrkorna rymmer oerhört många platser som 
står tomma och som behöver aktiveras. Vi hoppas att vi ska locka människor till de här 
platserna genom manifestationen och att de ska hitta en positiv gemenskap genom att 
delta i diktläsning, musik, performance, dans och mycket annat.

I kyrkan finns en typ av andlighet som alla människor har ett behov av att känna, oavsett 
om man är troende eller inte, menar Rolf Anderzon.

– Jag är själv inte religiös, men det är någonting som drar mig till de här miljöerna, när 
jag är ute och reser brukar jag ofta besöka kyrkor. Och kyrkor är en samtidsfråga idag, 
kyrkan är skild från staten men det kostar fortfarande pengar att värma dem, och 
kommer det inte folk dit så är det svårt att hålla dem öppna. På många ställen utnyttjar 
man redan sina kyrkor på olika sätt, men vi hoppas att det här ska leda till en större 
diskussion. Sedan får vi se var det tar vägen, säger Rolf Anderzon.

"I en klang av tystnad" äger rum imorgon söndag klockan 17. Bakom eventet står 
Länskulturen och Länsstyrelsen samt Härnösands stift, som stöttat bokproduktionen. 
Förhoppningen är att manifestationen ska resultera i en samlingsutställning till hösten.
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