Kyrkomötet
Mot 2021:95

Kyrkomötet
Motion 2021:95
av Aron Emilsson

Den svenska psalmboken

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att
1. i framtagandet av en ny psalmbok, kommunikativt synliggöra processen för den
breda allmänheten och stödja församlingarna i att på lokal nivå skapa samlande
initiativ och träffpunkter kring processen,
2. i processen ta stor hänsyn till beprövad liturgi, det svenska språkets särställning
och samspel med 1986 års psalmbok.

Motivering
Den svenska psalmboken är en av Sveriges mest lästa böcker. Nuvarande psalmbok
utgavs 1986. Sverige har genom historien haft fyra officiella psalmböcker bortsett
Uppsalapsalmboken från 1645. Nu står vår kyrka i begrepp att låta ta fram en ny psalmbok. En historisk kyrkomusikalisk och nationell händelse, inte minst i den bemärkelsen
att man ska låta hela svenska folket skicka in förslag och tycka till om vilka psalmer man
vill ska ingå i denna gemensamma levande kulturskatt. Psalmboken finns i många
svenska hem och är en fysisk illustration av hur integrerad kyrkans liv och lära är med
den svenska folkkulturens. Miljöer, målande beskrivningar, flora och fauna och seder
och bruk som återspeglas i många psalmer indelade i årstider och högtider, är inte sällan
sprungna ur denna integration. Melodin kan vara en folkmelodi och texten en spegling
av människors liv och arbete i det svenska landskapet. Jämte detta står uttryck för den
världsvida kristna gemenskapen och lånade melodier och texter från närbesläktade länder
och kulturella miljöer. För Sverigedemokraterna är det i den process som nu tagits vid
med en ny version av psalmbok, viktigt att stor hänsyn tas till kontinuitet, kristen tro och
tradition och hänsyn och respekt för det musikaliska arvet och samspel med 1986 års
psalmbok, så att dessa på ett lyhört och välsmort sätt kan stå i armkrok med varandra och
upprätthålla igenkänning och identifikation varhelst i landet man befinner sig och att
enhetskyrkan inte tunnas ut mer än vad som redan riskerats med den nya kyrkohandboken. Detta bör tas i beaktande inför det förestående arbetet. I beaktande bör också
tas det svenska språkets särställning som folk- och huvudspråk, samt liturgisk lyhördhet
till den kyrkliga förrättningen i övrigt. Att psalmboken fungerar i liturgin och för
människor, såväl vana som ovana, att sjunga med i, är också en aspekt att ha i beaktande
för att skapa samhörighet och delaktighet i detta levande kulturarv. I och med att Svenska
kyrkan är den svenska majoritetskyrkan och en folkkyrka är det också viktigt att man på
ett genomtänkt vis vänder sig till den breda allmänheten i revideringen och verkar för att
göra detta till en nationell angelägenhet, med samlande initiativ i stift och församlingar.
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