Psalmboksmuseum

PUKOR OCH CYMBAL

Psalmböcker är till för att användas.
Jag kommer gärna och visar upp vad jag
har i museet.

300 års utgåvor av böcker med
Psalmer och Andliga sånger
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Samlingen finns i mitt museum med fri
entré för besökare, strax norr om Karlstad.
Ring för öppettider 076-7721564.

Museet i Alster.

Lasse-Maiaz

1: Erikslund, Gammelbo 722
711 98 Ramsberg
2: c/o Haeffner, Döle 431
655 93 Karlstad

”Loven honom med ljudande cymbaler” (Ps. 150:5)

Telefon: 076-772 15 64 eller
0702-406 409
E-post: maria@gammelbo.se
www.psalmbok.se
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300 års psalmböcker
Den första gemensamma psalmboken för
hela riket kom 1695.
Då konventikelplakatet upphävdes 1858, fullkomligt
exploderade utgivningen av
psalmer och andliga sånger.
I min samling av mer än
1200 verk med psalm– och
koralböcker samt musiktryck kommer de flesta från
frikyrkorna.
Missionsförbundets
”Sångbok”
från 1893

Mitt samlande började 2005
då jag lovat att ”få ordning”
på Wikipedias artiklar om
psalmer. Tanken var att det
ska nog gå utan att jag behöver köpa någon psalmbok…

Sen lånade jag hem en faksimil av 1695 års
psalmbok från Stockholm och blev fast.
Nog finns en märklig kraft i ord och ton
som lever vidare genom generationer in i
vår egen tid?
Det är lätt att få tag på gamla psalmböcker.
Sannolikt för att det troligen bär emot att
slänga dem i soporna. Inte ens alla de som
följt sin ägare till sista vilan verkar ha
minskat tillgången.

Utställningar

Psalmgudstjänster

Boka gärna en utställning av min samling. Åtta
meter bord är att rekommendera för en vanlig
visning. För att ta med koralböckerna fordras
minst fyra meter till. Jag berättar naturligtvis
om böckerna för besökare.

Ett alternativ till föredrag är psalmgudstjänst med er egen musiker och lokalt anpassad agenda för ett urval och presentation av psalmer från olika utgåvor.

Bildspel
Boka gärna ett föredrag, 45-60 minuter långt,
i samband med utställningen:

Till utställningar ingår bildspel som kan
visas på projektor för enskilt betraktande.

Svenska kyrkans psalmböcker

Folder

Ett föredrag med bildspel om de olika utgåvor
och upphovsmän
som Svenska
kyrkan haft.
Gärna i lokalt
samarbete för
Många upplagor av ganska
psalmsång.
få utgåvor...

Frikyrkornas andliga sånger
Ett föredrag med bildspel om utgåvorna från
baptister, EFS, metodister, missionsförbundet,
frälsningsarmén, helgelseförbundet, fribaptisterna, pingströrelsen, katolikerna och samfundslösa utgivningar samt söndagsskolorna.

Till besökare finns en folder á 20 kr med en
översiktlig presentation av olika samfunds
utgåvor.

Pris 2017
En fråga om utrymme och omfattning men
minst 2900 kr för 8-9 bordsmeter utställning utan koraler eller 3750 kr med 4 meter koralböcker. Följande dagar 900 kr för
max tre tim och 1500 kr vid mer än tre tim.
900 kr/tim per föredrag/psalmgudstjänst.
Resor och logi tillkommer. Pris exkl moms.
Innehar F-skattesedel.

Jesper Swedberg
Ett föredrag med bilder om Skarabiskopens liv
och arbetet med 1695 års psalmbok samt dess
betydelse för oss idag. Gärna med psalmsång.
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