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I en klang av Tystnad
– stor kulturmanifestation i Jämtland och Härjedalen 

Vad är Tystnad? Ibland det bästa ljudet i världen; lent och mjukt, njutbart och kraftgivande. 
Andra gånger pinsamt, oroväckande, krävande, kvävande – ja rent av olidligt. Tystnad är talande 
– andlöst eller öronbedövande som ett vildsint vrålande. Tystnad tas för givet – för vissa finns 
det alldeles för mycket Tystnad – men som stillhet och kontemplation är den en lyxvara för 
många människor.
   Norrland har gott om Tystnad och fantastiska kyrkor där koncentrerad Tystnad råder. Många 
kyrkobyggnader på landsbygden är övergivningshotade och sorgset tysta. Vi är ute efter att 
lyfta fram det intressanta i dessa besjälade rums Tystnad. Att låta tystnaden bli en positiv kraft 
i ett spännande möte mellan rummens historiska, estetiska, atmosfäriska egenskaper och 
nutida kulturskapare.

Tolkningen av begreppet Tystnad är upp till varje inbjuden gäst. Den kan utgå ifrån en känsla, en 
tanke, en vision och behöver definitivt inte innebära konkret Tystnad. Varje inbjuden kulturutövare 
får ett eget kyrkorum att ansvara och skapa tystnadsbidrag för. 
   Vår målsättning är att fylla alla de 70 kyrkorum men med en entusiastisk publik som ska bjudas 
på intressanta upplevelser. Som en extra manifestation för en positiv Tystnad ska publiken på 
de 70 platserna på ett bestämt klockslag sätta sig ner i bänkarna samtidigt. Alla blir på så sätt 
medaktörer i denna magnifika kulturhappening.

I en klang av Tystnad är en kulturmanifestation den 25 juli, där 70 olika 
personliga tolkningar av temat ”Tystnad” uppförs i eller i anslutning till lika 
många kyrkorum i Jämtland och Härjedalen. Bland de medverkande, som 
representerar en mängd olika konstnärliga fält, finns till exempel oper-
asångaren Olle Persson, folkmusikern Lena Willemark, jazzpianisten Elise 
Einarsdotter, författaren Tomas Tidholm, jazzmusikern Palle Danielsson, 
författaren Peter Lucas Erixon och allkonstnären Katti Hoflin.
– Många kyrkobyggnader på landsbygden är övergivningshotade 
och sorgset tysta. Vi är ute efter att lyfta fram möjligheterna i dessa 
besjälade rums Tystnad. Vår målsättning är att fylla alla de 70 rum-
men med en entusiastisk publik, säger projektledaren Rolf Anderzon.
Projektet är en del av Jämtlands läns 200-årsjubileum.

För ytterliggare information 
www.klangavtystnad.se
Projektledare Rolf Anderzon - kajrol@gmail.com, 0708 - 930105 
Projektet stöds bl.a. av Härnösands Stift, Länskulturen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 
och KajRolKulTur. 


