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Abstrakt 
 
Det här arbetet handlar om ett samarbete mellan upphovsmannen till detta arbete, i sin roll som 
kördirigent, och tolv kompositörer. Kompositörerna fick en beställning på körverk, med ett par 
specifikationer, som uruppfördes av en ensemble med tolv sångare. Syftet med arbetet var 
undersöka hur dirigenten kan samarbeta med kompositörerna till beställningsverken. 
 
Arbetet fokuserar på hur dirigenten går till väga för att lära ut nyskriven körmusik till en ensemble 
och vad denne lär sig under processen. Upphovsmannen undersöker hur man kan gå till väga för att 
samarbeta med kompositörerna till verken. 
 
I diskussionen sammanfattar dirigenten arbetet och tar upp de problem som uppstått under 
processen samt sammanfattar resultatet av sin egen läroprocess. Problem som uppstod var bland
annat att svårighetsnivån på många verk var högre än dirigenten räknat med och därmed krävde mer
repetitionstid än beräknat. Dirigenten upplever att denne fått en större kroppskontroll och självsäkerhet
efter arbetet.    
 
Nyckelord: körledning, vokalensemble, kyrkomusik, samarbete dirigent – kompositör, 
uruppförande 
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Förord 
 
Jag vill tacka alla som varit inblandade i detta projekt på något sätt. Tack till er som skrivit musiken, 
för er som uppfört musiken, och för er som hjälpt mig med uppsatsskrivandet. Jag är djupt tacksam 
och rörd över att så många hjälpt mig med mitt arbete. 
 
Tack till min körlärare Erik Westberg, som har hjälpt mig med det konstnärliga arbetet. Jag vill även 
tacka Gary Verkade och Emma Rönnlund som har gett mig råd och synpunkter på mitt konstnärliga 
arbete. Tack Gary Verkade, Martin Fabian, André Thörnfeldt, Viktor Hallin, Åsa Unander-Scharin
och Sverker Jullander för synpunkter på mitt skriftliga arbete. 
 
Tack till alla kompositörer, som lagt ned tid och engagemang på det här projektet. Tack alla sångare 
som ställt upp för mig och varit med i projektet, både för min och kompositörernas skull. 
 
Tack till ljudtekniker Adam Johansson som spelat in konserten och Salvador Muñoz som gjort 
affischen till konserten. 
 
Ett varmt tack till Gabriel Kopparmark som ställt upp som repetitionspianist! 
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1. Inledning och bakgrund 
 
1.1 Personlig bakgrund 
 
När jag gjorde mitt antagningsprov till musikhögskolan i Piteå hade jag aldrig stått inför en kör och 
dirigerat förr. Jag minns att det var några av de mest stressfyllda minuterna i mitt liv när jag stod 
och dirigerade kören. Det var också ett av de tillfällen i mitt musikaliska liv som jag är mest 
missnöjd över. Men att dirigera kör är inte bara att kunna taktera ordentligt, utan handlar också om 
att vara närvarande och fokuserad, att verkligen kunna musiken och redan innan repetitionen ha 
svar på frågor som kan dyka upp och kunna ge energi åt körsångarna så att de presterar allt sitt bästa. 
Det är något jag har insett allt eftersom och förstår vikten av att öva på detta. I efterhand förstår jag 
att det inte var så konstigt att mitt ansökningsprov gick så dåligt som det gick, då jag bara 
fokuserade på takteringen – som inte heller blev lyckad. 
 
1.2 Bakgrund till examensarbetet 
 
Min tanke med examensarbetet var att göra något som ger mig kunskaper som jag kan använda i 
mitt yrke. Som kyrkomusikerstudent kommer körledning att vara en viktig del av min kommande 
tjänst. Därför tänkte jag att jag skulle göra ett arbete som fokuserar på körledning men som också 
ger mig andra kunskaper. Min tanke var att kombinera körledning med att gestalta nyskriven musik, 
eftersom det är ett ämne som jag också tycker är väldigt intressant och vill fördjupa mig i. För att 
knyta ihop de två delarna till yrket som kyrkomusiker tänkte jag att jag skulle be skolans 
kompositionsstudenter att skriva stycken som passar till vissa söndagar i kyrkoåret. Söndagarna har 
olika teman och därför kan kompositörerna välja texter som passar till temat, antingen att de skriver 
en egen text eller tar en befintlig text. Jag startade också en kör som tillsammans med mig 
uruppförde de nyskrivna verken. 
 
Jag ville utmana mig ordentligt och sätta mig i en situation jag inte är bekväm i. Jag tänker att det är 
bra att utsätta sig för det som är jobbigt för att komma över det. Det mest självklara för mig hade 
egentligen varit att göra ett arbete som handlar om orgel, eftersom det är mitt huvudinstrument och 
ligger mig varmast om hjärtat. Men med tanke på mitt ansökningsprov som satte spår hos mig, 
kände jag att jag ville få revansch och den här gången lyckas stå framför ensemblen och vara 
bekväm med att gestalta musik. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur jag som körledare kan samarbeta med kompositörer som fått 
ett beställningsverk av mig och hur jag kan utvecklas som dirigent. 
 
Mina forskningsfrågor är 

– Hur förhåller sig kompositören till min tolkning av deras musik? 
– Vilka friheter vill jag ta utöver det som står nedskrivet i partituret? 
– Hur ska jag lära ut nykomponerad musik till kören? 
– Hur kan jag bli en bättre dirigent genom att studera mig själv? 
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3. Metod och material 
 

Jag har i detta projekt varit väldigt beroende av andra människor. För det första var jag tvungen att 
be kompositörsstudenterna att komponera åt mig. Deras arbeten blev material som jag kunde arbeta 
med. Jag hade kunnat arbeta med styckena och sedan ge respons till kompositörerna, men jag 
bedömde att det skulle bli en ännu bättre effekt ifall de fick höra min respons klingande. Därför var 
jag också beroende av en ensemble. 
 
Jag har använt mig av litteratur som behandlar instuderings- och repetitionsmetodik.  
 

För att jag i efterhand skulle kunna sätta mig in i situationerna jag befann mig i och hur jag kände, 
förde jag loggbok under arbetets gång. Jag spelade in mig själv då jag själv lärde mig musiken och 
videofilmade alla mina repetitioner med kören. Efter alla repetitioner studerade jag mig själv på 
inspelningarna, tog med de insikter jag fått till övningsrummet och videofilmade mig även där, 
studerade videoklippet och förbättrade det till följande körrepetition. Jag använde olika metoder för 
att lära ut musiken och anpassade repetitionsmetoderna till vilka problem som uppstod. 
 
För att kunna arbeta med ensemblen och utvecklas som dirigent valde jag att fråga pianisten Gabriel 
Kopparmark om pianostöd vid repetitionerna. Jag kunde därmed fokusera på att arbeta med det
slagtekniska och lyssna mer aktivt på ensemblen. 
 
Jag har haft Erik Westberg och Emma Rönnlund som konstnärliga rådgivare men fått handledning 
av Gary Verkade med uppsatsskrivandet. 
 
Vid konserten fick jag också hjälp av en ljudtekniker som spelade in musiken, som blev det 
klingande resultatet av mitt arbete. 
 
När jag samarbetat med kompositörerna har jag fört en dialog om textens innebörd, om vissa 
oklarheter i partituret, om svårigheter i partituret och om alternativa lösningar för partier finns, som
inte fungerade på körrepetitionerna. Kompositörerna har också besökt mina körrepetitioner för att ge 
synpunkter. Jag har påpekat vilka friheter jag tagit, ofta tempomässiga, och kompositörerna har gett 
respons på dem. Kompositörerna har också kommit med önskemål, som vi jobbat med under den tid 
de varit där. 
 

4. Processbeskrivning 
 
4.1 Rekrytering av kompositörer 
 
Jag började med att fråga sex av kompositörsstudenterna ifall de kunde tänka sig att komponera 
körmusik för detta projekt i februari år 2014. Först frågade jag de som gick i första och andra 
årskursen, samt några av studenterna i tredje årskursen som skulle ha någon koppling till skolan
under kommande läsår. Jag blev mycket glad, då alla var intresserade av att skriva för mitt projekt. 
Jag frågade också två av studenterna på mastersprogrammet, som då gick det första året på 
utbildningen. Tillsammans hade jag fått ihop tolv kompositionsstudenter. Men senare under året 
frågade jag de två studenter som började mastersprogrammet under hösten 2014. Två andra studenter 
lämnade aldrig in någon körmusik, så jag fick ändå tolv kompositioner. 
 
Specifikationerna för körverket jag gav kompositörerna var följande: 

– En specifik gudstjänst med ett tema, som bestämdes och tilldelades av mig åt var och en. 
– Valfri text. 
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– Vokalensemblen har fyra delade stämmor. 
– Stycket ska vara 3-5 minuter långt. 
– Stycket ska hållas enkelt, nivån ska vara för en vokalensemble som ska kunna finnas i en 

församling med ett stort fokus på kör. 
 

4.2 Tema på beställningsverken 
 
Jag hade alltså tolv kompositörer som skulle få var sitt tema. För att bestämma tema till gudstjänster 
började jag att skriva upp de gudstjänster jag spontant tänkte ofta har körsång. De första jag tänkte 
på var under de större högtiderna – Påskdagen, Första advent, Juldagen. Sedan började jag skriva ned 
de högtidsdagar däremellan som också är ”större”, till exempel Pingstdagen, Jungfru Marie 
bebådelsedag, Den helige Mikaels dag. 
 
Jag kontaktade också två verksamma kyrkomusiker som gav förslag på Tacksägelsedagen, Alla 
helgons dag, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, 
Midfastosöndagen, Palmsöndagen, Kristi himmelsfärds dag, Trettondedag jul. Varje sön- och helgdag 
har också underrubriker som ger en karaktär för dagen. 
 
Anledningen till att jag själv ville bestämma de gudstjänster kompositörerna skulle skriva för var att 
jag ville göra det likt ett riktigt beställningsjobb. Jag tänkte också på att smalna av uppgiften lite. 
Jag ville att de skulle välja text själva därför att jag tyckte det kändes fel att tvinga dem att skriva om 
någonting som de kanske inte själva tror på. Kompositörerna tilldelades temana slumpartat.  
 
De dagar under kyrkoåret och de kompositörer som tilldelades respektive dag var följande:
 

 Första advent, med underrubriken ”Ett nådens år” – Anton Palo-Fredriksson 
Stycket som Anton skrev heter ”Bereden väg för Herran”. Han använde en text som skrevs år 1812 
av Frans Michael Franzén, och är samma text som finns till psalm 103 i den Svenska kyrkans psalm-
bok - vilken är en av de absolut vanligaste adventspsalmerna i Sverige1. Stycket är skrivet för 
fyrstämmig blandad kör och har en ”klapp-och-stamp-stämma” som startar efter ungefär halva 
stycket, vilken är valfri. 
 

 Trettondedag jul, ”Guds härlighet i Kristus” – Anders Edström 
Stycket som Anders skrev heter ”Trium Magorum Tributa”2 och har en latinsk text. Texten kommer 
från Personent Hodie ur Piae Cantiones som skrevs år 1582. Körverket är för fyrstämmig blandad 
kör. 
 

 Fastlagssöndagen, ”Kärlekens väg” – Jonas Olofsson 
Jonas skrev både text och musik till stycket ”I Lindens famn”, som är för fyrstämmig blandad kör. 
 

 Askonsdagen, ”Bön och fasta” – Ola Moum 
Olas stycke heter ”The Life of a Miner” och är skriven av honom själv, på engelska. Stycket har 
sopransolo och upp till åtta stämmor mot slutet. 
 

 Bönsöndagen, ”Bönen” – Pontus Bertling 
Pontus skrev både text och musik till stycket ”Jag ber”. Stycket är för åtta stämmor, fördelade på
två körer. Den ena kören har en lång inledning av tal men båda körerna förenas senare i sång. 
                                                 
 
1 http://svps1986.blogspot.se/2010/02/103-bereden-vag-for-herran.html
2 Titeln betyder ”de tre vise männens hyllning”. 

http://svps1986.blogspot.se/2010/02/103-bereden-vag-for-herran.html
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 Kristi himmelsfärds dag, ”Herre över allting” – Kristofer Morhed 

Stycket heter ”Kristi himmelsfärds dag” och är skrivet för fyrstämmig blandad kör. Kristofer har 
också skrivit texten. 
 

 Pingstdagen, ”Den heliga Anden” – Erik Olsson 
Texten till verket ”Tag rum uti mitt sinne” är den andra versen ur en pingstkoral, skriven år 1855 av 
Johan Ludvig Runeberg. Stycket är för åttastämmig blandad kör och har ett sopransolo. 
 

 Heliga trefaldighets dag, ”Gud – Fader, Son och Ande” – Jörgen Häll 
Verket heter ”Du är” och Jörgen har gjort en parafras av den sista delen av missionsbefallningen. 
Det är upp till sju stämmor i stycket, för blandad kör. 
 

 Den helige Mikaels dag, ”Änglarna” – André Thörnfeldt 
Andrés verk heter ”Änglar” och han skrev både text och musik. Verket är för fyrastämmig blandad 
kör, med en eventuellt delad basstämma mot slutet. 
 

 Tacksägelsedagen, ”Lovsång” – Gustaf Blix 
Gustafs verk heter ”Skugga” och har text ur Första Krönikeboken 29:15, som är en bok ur Gamla 
Testamentet.  Stycket är för åttastämmig blandad kör. 
 

 Alla helgons dag, ”Helgonen” – Johannes Pollak 
Johannes har skrivit både text och musik till verket, som heter "Bortom horisonten". Stycket varierar
mellan två-, fyr- och åttastämmigt, för blandad kör. 
 

 Jungfru Marie Bebådelsedag, ”Guds mäktiga verk” – Jörgen Ängsved 
Texten som Jörgen har valt är skriven av Vilhelm Ekelund och är hämtad från ”Melodier i 
skymning”, som var Ekelunds tredje diktsamling och sammanställdes år 1902. Det är för fem 
stämmor, då basstämman är delad på vissa ställen. Jörgens stycke heter ”Vårfrudag”. 
 
4.3 Rekrytering av sångare 
 
Jag började att rekrytera körsångare i mars år 2014. Jag hade bestämt att jag ville ha fyra stämmor 
som var delade, och då skulle minimum vara två personer per stämma. Anledningen till det var att 
jag ville att kompositörerna skulle få större möjligheter. Det bästa hade varit att ha två personer i 
varje delning, dels för att öka säkerheten för körsångarna men också för att jag då skulle kunna 
genomföra repetitioner och konsert ifall någon i ensemblen skulle utebliva. Tyvärr var det svårt att
hitta fyra i varje stämma, så jag fick istället tre personer i varje stämma – en i första delningen och 
två i den andra delningen. Johann Sebastian Bach ville också ha sexton sångare i sin ensemble men 
lyckades inte heller med det! Totalt fick jag ihop tolv sångare. 
 
Det var svårast att hitta altar och tenorer. Jag valde att fråga så få kompositörsstudenter som möjligt, 
det finns flera som är väldigt duktiga sångare, men då det skulle komplicera det3 för mig i mitt 
gestaltande av deras musik så valde jag att inte fråga dem. Jag gjorde ett undantag för Anders 
Edström eftersom han är en så bra resurs.4 
 

                                                 
3 Ifall kompositörerna själva skulle vara i ensemblen tänkte jag att det skulle försvåra mitt samarbete med dem, då de 
varit delaktiga i inlärningsprocessen och inte får en lika objektiv syn på musiken och mitt arbete. Jag tänkte att jag 
också skulle känna mig hämmad om kompositören i fråga var med då dennes verk repeterades.    
4Anders har en lång erfarenhet av att sjunga i kör, han har en stabil röst, både intonationsmässigt och volymmässigt, och 
sjunger väldigt uttrycksfullt. 
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Jag frågade sångare som var vana vid att sjunga i kör, därför att de är vana vid att läsa av en dirigent. 
Jag hoppades också att få respons av dem, saker jag gjorde dåligt och saker som de tyckte var 
otydligt i partituren. Det är både till min och kompositörernas fördel om sångarna är kunniga 
sångtekniskt också, så de kan avgöra vad som är tekniskt svårt och inte. Dessutom hoppades jag på 
att inlärningsprocessen skulle bli kortare än den skulle ha varit ifall jag till exempel hade använt den 
amatörkör som jag även leder utanför skolan. 
 
Jag började att fråga de sångare som jag visste har lång erfarenhet av kör och som överlag har en 
bra sångteknik. När sommarlovet närmade sig så fattades en tenor, annars var vokalensemblen 
fullständig. Efter sommarlovet hade en alt hoppat av, så jag var tvungen att hitta en alt och en tenor. 
Jag hittade båda sångarna i september, så vokalensemblen blev fullständig under tredje veckan i 
september.  
 
4.3.1 Ensemblen 
 
Linnea Pettersson, första sopran 
Michelle Astorsdotter, andra sopran 
Helena Gedda, andra sopran 
 
Jessika Grape, första alt 
Emma Lindström, andra alt 
Astrid Svenonius, andra alt under höstterminen 
Jenny Selander, andra alt under vårterminen 
 
Johannes Bergqvist, första tenor 
Carl-Johan Wallentin, andra tenor 
Daniel Åberg, andra tenor under höstterminen 
Jeff Johansson, andra tenor under vårterminen 
 
Per Brudsten, första bas 
Linus Landgren, andra bas 
Anders Edström, andra bas 
 
4.4 Instudering av partitur 
 
För att lägga upp en bra strategi för instudering av partitur har jag använt mig av de råd jag fått av min 
körlärare Erik Westberg och litteratur som behandlar detta ämne. 
 
Jag fick de första versionerna av vissa partitur mellan juni och augusti år 2014. Det första jag gjorde 
när jag fick partituren var att få en överblick över stycket. Jag läste igenom texten och såg hur 
kompositören hade tonsatt texten – jag testade ifall den kändes naturlig att läsa upp. Jag hämtade 
inspiration från Caplins tankar om text (2000, s.48), nämligen att ifall man ska kunna bli förtrogen 
med musiken, är det viktigt att forska kring texten och ha ett förhållande till den. I vissa fall hade 
kompositörerna skrivit egna texter, och en del hade tagit befintliga texter och tonsatt dem. I det 
senare fallet kollade jag var texten kom ifrån och försökte sätta mig in i sammanhanget. När det gällde
de texter kompositörerna själva skrivit försökte jag hitta min tolkning av varje text och förstå vad den
handlade om. I Anders Edströms komposition är texten på latin. Då översatte jag texten så att jag visste 
vad varje specifikt ord betydde innan repetitionerna med kören började. Jag samtalade också om texterna
med kompositörerna och bad dem beskriva den från deras perspektiv. Jag markerade även ut i partituret
var jag ville placera konsonanterna.5 
                                                 
5 En klassiker är när ett ord slutar på s, och kören sjunger ett långt väs då de inte vet var s:et ska placeras. Det ville jag
undvika.  
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Nästa steg var att testa att spela stämmorna på pianot. Det är viktigt att jag som körledare både kan 
spela alla stämmor och att jag har testat att sjunga igenom alla stämmor. Då märker jag också om 
det finns svåra intervall eller andra svårigheter. Jag lade ned ganska mycket tid på att lära mig att 
spela alla stämmor, och att kunna sjunga en stämma och spela de andra. Det ökade mitt medvetande, 
jag blev säkrare på stämman och kunde lättare uppfatta ifall någon skulle sjunga fel. Den 
instuderingsmetod jag använde mig av var den som Eric Ericson (1974, s.99-103) förespråkade: 
Att först sjunga varje stämma för sig, sedan sjunga ackorden från den lägsta tonen till den högsta. 
Därefter bör man spela körsatsen men samtidigt sjunga med i stämma för stämma, och även spela 
en enskild stämma och sjunga en annan. Det sista steget jag valde var att öva att sjunga språng, att 
hoppa mellan till exempel sopranstämman och altstämman. På så sätt kan man sätta sig in i 
koristens situation, när denne lyssnar på föregående insats och ansluter utifrån den.  
 
Jag kollade också in vilket tempo kompositörerna valt. Tempot är en så otroligt viktig parameter, då 
ett allt för långsamt tempo kan ge problem med att få ett flöde i musiken och sjunga långa fraser.
Körsångarna kan förstås körandas6 men det blir problem i de fall då det är delade stämmor
och bara en person är i förstastämman. 
 
Taktart har ett förhållande till tempo, då jag bestämmer slagfigur utifrån taktart men även tempo. 
Om ett stycke till exempel har ett väldigt långsamt tempo så delar jag slagfiguren så att jag slår 
dubbla tempot, och om ett stycke har ett väldigt snabbt tempo så slår jag halva tempot. Jag 
förtydligade all info jag behövde i partituret, till exempel då stycket ändrade taktart så att jag kunde 
se det direkt. 
 
Jag läste också den dynamik kompositörerna hade skrivit ut. I vissa fall var det väldigt tydligt 
utskrivet, ibland var det knappt någon dynamik alls utskriven. Jag markerade de inskrivna 
dynamikförändringarna tydligt så att det skulle bli lätt att se samt skrev dit mina egna förslag där 
jag ansåg det nödvändigt. 
 
Artikulation var också sådant jag markerade. Ibland var artikulationen tydligt utskriven, ibland 
skrev jag dit egen artikulation, till exempel om något parti skulle vara väldigt legato eller om jag 
ville ha en accent på ett ord. 
 
 
4.5 Körrepetitioner 
 
Körrepetitionerna var 90 minuter långa. Min avsikt var att jag skulle hinna repa sex verk per 
körrepetition, en kvart per verk. Det kändes också som en bra tid för oss att hålla koncentrationen
uppe, då jag jämförde med masterkören som repeterar 90 minuter utan paus. 
 
Körnoterna delades ut i vecka 41 så att sångarna kunde ha lite tid att förbereda sig innan repet. 
 
Körrepetitionerna inleddes vecka 43. Det var repetitioner varje tisdag fram till konserten, vecka 50. 
Jag valde tisdag eftermiddag för körrepetitionerna därför att det var en dag som alla körmedlemmar 
kunde träffas på. Konserten vecka 50 blev inställd då en hel stämma uteblev, så körrepetitionerna 
fortsatte vecka 4 och konserten ägde istället rum vecka 7. 
 
Jag valde att ha repetitionerna i F113, ett rum tänkt för orgel-, cembalo- och kammarmusik, där det 
är bra akustik just för klassisk musik. Det var ett bättre alternativ än till exempel ett klassrum som 
                                                                                                                                                                  
6 Att körandas är att sångarna turas om att andas så att det inte blir en lucka i tonen. 
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är torrare, eller aulan där jag personligen tycker att klangen blir väldigt ”platt”, trots den stora 
lokalen. 
 
Jag videofilmade alla körrepetitioner så att jag kunde titta på dem i efterhand och se saker som jag 
och kören gjorde bra eller dåligt. 
 
Jag skapade en Facebookgrupp där jag lade upp information om vilka stycken som skulle repeteras 
på nästkommande repetition. 
 
4.6 Instudering med kören 
 
Jag har valt att begränsa mig och utesluta tre av verken i min processbeskrivning. Anledningen till 
det är att jag tycker jag har behandlat de problem som uppstått i de övriga nio, samt tidsbrist
  
Jag var också tvungen att begränsa den tid jag gav kompositörerna – de fick besöka en körrepetition 
ge respons på det de hörde. I samtliga fall förde vi någon typ av dialog utanför körrepetitionerna. 
Ibland gällde det otydligheter i partituret som behövdes åtgärdas, frågor jag hade, eller att 
kompositörerna kom med förslag på förbättringar. 
 

4.6.1 Bereden väg för Herran – Anton Palo-Fredriksson 
 
Jag tycker att det här körverket var ett av de lättaste att repetera med kören. Stämmorna rör sig 
naturligt, de hoppar inte allt för stora intervaller fram och tillbaka, vilket jag tycker tyder på att 
tonsättaren levererat en genomtänkt produkt. Tre av psalmens verser ingår i kompositionen. 
 
Det var många delar av materialet som liknade varandra. Till exempel finns det en rad i texten som 
lyder ”Välsignad vare han, som kom i Herrens namn”, som återkommer i slutet på varje vers. Då 
börjar alltid sopranstämman att sjunga strofen, sedan alten, därefter basen och sist tenoren. 
Stämmorna är alltid likadana, men antalet gånger som strofen sjungs ökas varje gång. Anton 
har också tydligt skrivit ut karaktär och artikulation. Om han inte skrivit dolce i början på 
partiet så hade jag förmodligen spontant ha valt en mer jublande karaktär. 
 

Notexempel 1, takt 12 – 20 ur ”Bereden väg för Herran" Notexempel 1, takt 12 – 20 ur ”Bereden väg för Herran" Notexempel 1, takt 12 – 20 ur ”Bereden väg för Herran" 

Notexempel 1, takt 12 – 20 ur ”Bereden väg för Herran" 
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Den första gången jag repeterade stycket med kören så sjöng vi igenom hela verket rakt igenom och 
jag spelade stämmorna på pianot. Det gick väldigt bra och tonerna fastnade ganska väl för kören, så 
jag kunde efter bara några genomspelningar ställa mig och dirigera framför dem. Det underlättade 
väldigt mycket för mig, då jag kunde fokusera på det jag hörde och också träna mina öron och höra 
var det blev fel. En viktig sak var att följa fraseringarna som Anton skrivit ut. I ett parti har altarna
och tenorerna en frasering medan sopranerna och basarna har en annan frasering, så det arbetade vi 
mycket med. Fraseringarna tycker jag gör musiken väldigt intressant, i sin enkelhet. Med enkelhet 
menar jag att stycket är väldigt enkelt rytmiskt, det har en koralliknande karaktär med nästan bara 
fjärdedelar, halvnoter och punkterade halvnoter. Istället finns olika fraseringar i stämmorna, 
utskriven dynamik och artikulation som får ta större fokus. 
 
Vid ett rep arbetade vi speciellt mycket med text och artikulation. En fras lyder ”Guds löften äro 
sanna, nu ropa: Hosianna!”. Då ville jag göra fraseringen extra tydlig, som dessutom också står 
utskriven i partituret. Jag betonar ”löften”, ”sanna” och ”Hosianna” när jag läser texten. Orden 
betonas också mer och mer. På ”Hosianna” står accenttecken i partituret. Vid kören bad jag kören 
att accentuera det ordet ännu mer, att göra tydliga konsonanter och tydliga byten mellan stavelserna. 
Det var en person i kören som gjorde precis som jag hade tänkt, och jag bad honom därför att 
förebilda för de andra. Han hade gjort lite vibrato på varje vokal i ordet och därför lyckats med den 
accentueringen jag bett om. Där lärde jag mig också ett nytt sätt att förklara det på. 
 
En frihet jag tog mig när jag repeterade stycket var att ta ett högre tempo än det som angivits. Vid 
de första repetitionerna så höll jag mig till tempot som stod angivet. Det var däremot väldigt svårt 
att känna stycket i alla breve, vilket är den taktart stycket har. Anton hade skrivit att en fjärdedel=72 
bpm. Det betyder att halvnoten ska kännas på 36 bpm. Det är väldigt långsamt och jag tyckte att det 
var svårt att få ett flöde i det långsamma tempot. Jag ökade fjärdedelspulsen till cirka 90 bpm, då det
fick ett bättre flöde. 
 
När Anton kom till repetitionen var han överlag positiv. I partiet där stämmorna kommer in en efter 
en, som i exemplet ovan, ville han understryka att de också ska sjunga starkare i varje ny insats. Det 
var något jag hade sagt till ensemblen tidigare, men han ville göra det ännu tydligare. Det blev en 
häftig effekt med både ett dynamiskt crescendo och det crescendo då fler och fler stämmor läggs till. 
I övrigt hade han inga synpunkter. 
 
När jag studerade videoklippen såg jag att vissa av mina slag var väldigt energilösa. Till exempel 
borde den inledande fortefrasen ”Bereden väg för Herran!” ha haft ordentligt med energi. För att
utstråla mer energi behöver såklart ansiktet uttrycka det, genom en levande blick, kanske ett leende. 
Dessutom bör överkroppen vara stabil och slagen litet spetsigare. Jag hade gjort alltför mjuka och 
runda slag som inledning, som utstrålar legato, så det var jag tvungen att åtgärda. I mitt huvud hade
jag varit extremt tydlig med att visa nyanser och styckets karaktär. När jag såg på videoinspelningen
såg jag att jag inte alls var så tydlig som jag hade trott, vilket öppnade mina ögon. Jag kände att jag 
skulle överdriva ordentligt, eftersom jag inte hade full kontroll över min kropp och hur jag såg ut. 
 

4.6.2 Trium magorum tributa – Anders Edström 
 

Texten kommer från Personent Hodie ur Piae Cantiones. Piae Cantiones är en sångsamling som 
trycktes år 1582, men har getts ut i senare utgåvor7. Anders har använt delar av texten till Personent 
Hodie, den andra och tredje versen. Texten är på latin och handlar om de tre vise männens gåvor 
                                                 
7http://www.laudenovella.com/svenska/cd/0901-piae_cantiones/0901-piaecan-index.htm 

Notexempel 1, takt 12 – 20 ur ”Bereden väg för Herran" 

http://www.laudenovella.com/svenska/cd/0901-piae_cantiones/0901-piaecan-index.htm
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och färd till Jesusbarnet.  
 
Kören var tvungna att läsa stycket rytmiskt ett par gånger för att få in rätt rytm. Eftersom stycket 
var på latin, så var det svårt både rytmiskt och uttalsmässigt. Den första gången vi repeterade så bad 
jag dem att läsa rytmiskt på stavelsen ”nå” för att få in rytmen. Jag märkte dock att det blev 
lättare att läsa med den egentliga texten, så vi gjorde det istället. Att läsa rytmiskt är en bra metod 
för att få det tajt och det underlättar det kommande arbetet. Det ökar sångarnas säkerhet och gör att 
de kan fokusera på andra parametrar istället, exempelvis tonträffning. 
 
 
 
 
 
 
 

Filmklipp, öva rytm 

 
 
 
 
 
 
 

En bra metod för att uppnå det resultat man önskar utan att använda någon talad instruktion är att 
förebilda. I de första takterna av verket så sjunger tenor och bas upprepande samma fras, som ett 
ostinato. Jag ville att sångarna skulle crescendera och diminuera på sina punkterade halvnoter, för 
att få tonerna levande. ”Aurum thus et myrrham” betyder guld, rökelse och myrra, vilket var de tre 
gåvorna de vise männen kom med till Jesusbarnet. 

 
Notexempel 2, takt 1 – 2 ur ”Trium magorum tributa” 

 

 

 

 

 

 

Filmklipp, Helena förebildar 
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Att förebilda är kanske det effektivaste sättet att framhålla sin idé. Körsångarna får höra vad man är 
ute efter, och tar efter det direkt. En klok sak jag fått höra av Erik Westberg är att det är viktigt att 
bara förebilda och sedan inte tillägga något. 
 
Ett annat effektivt sätt för att få fram sin idé är att berätta vilken karaktär partiet har. Det hjälper 
sångare väldigt mycket att ha en karaktär att utgå från. I ett parti tyckte jag att damerna sjöng 
för ”vackert” - det var bara tonbildning och saknade den artikulation som stod utskriven i partituret. 
Jag bad dem att sjunga mer ”bestämt” och ”med riktning”. Det fungerade faktiskt väldigt bra, det 
blev ett annat resultat direkt. 
 

LJUDKLIPP 

 
Notexempel 3, takt 9-10 ur ”Trium magorum tributa” 

 
I ett annat parti, där karaktären är dolce, tyckte jag inte att kören sjöng tillräckligt övertygande. Jag 
bad dem att sjunga legato och riktigt ”smörigt” och ”tätt”. Just ”smörigt” är inte det vackraste ordet 
man kan beskriva något med, men det fungerade i alla fall på kören. När jag påpekade dessa saker, 
så var det som att lägga ett filter över sången; den fick plötsligt en karaktär. 
 
Eftersom Anders både hade komponerat ett verk och var med i ensemblen, fick han inte vara med 
och sjunga eller lyssna på repetitionerna förrän jag ansåg att stycket var färdigt. Då han lyssnade på 
stycket var han väldigt positiv till min tolkning, men ville också höra en version i ett högre tempo. 
Han hade skrivit 60 bpm på partituret, och jag höll mig ganska precist till det tempot, därför att jag 
tyckte att det fungerade bra. Vi testade två version i cirka 70 och cirka 80 bpm, och det sistnämnda 
tyckte Anders gav ett bättre flöde i musiken. Jag höll inte med till fullo, jag tyckte att ett 
långsammare tempo gav ett bättre lugn, men jag höll med om att det blev ett bättre flöde. Vi gjorde 
ett mellanting. Anders märkte också att han hade skrivit fel i noterna på två ställen – på det ena stället 
hade han glömt ett förtecken och på det andra stället var det fel toner. Vi ändrade det direkt och
kören klarade att sjunga med de nya tonerna. Jag hade redan frågat Anders om vissa specifika partier,
som exempelvis vilken slags artikulation han var ute efter. 
 
I takt 15 hade Anders skrivit ett understreck på slutkonsonanten i ”myrrham”. Det tolkade jag som 
att m-et sjungs på halvnoten, se exempel ur partituret nedan. När Anders hörde det i verkligheten 
ville han dock inte ha det så längre, och jag höll med, eftersom han dessutom skrivit ut ett crescendo. 
Det är svårt att göra ett crescendo på ”m”, det blir automatiskt ett svagare ljud då man håller ihop 
läpparna. 
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Notexempel 4, takt 15 ur ”Trium magorum tributa” 
 
Jag tog mig inte så många egna friheter i detta verk, utan de tillfällen vi frångick partituret var det 
något jag och Anders hade kommit överens om. Det var speciellt i tempo och artikulation vi 
frångick partituret. 
 
När jag såg på videoklippen noterade jag att jag inte var stabil i överkroppen då jag dirigerade
fyrtakt. Istället såg det ut som att jag gungade lite grann för varje slag. Det ville jag åtgärda, 
så jag tänkte stenhårt på att vara stabil som en ek i fortsättningen. 
 
4.6.3 I Lindens famn – Jonas Olofsson 
 
Jonas har skrivit både text och musik själv. Något som jag tyckte var väldigt bra var att Jonas tänkt 
till hur texten ska läsas upp. Betoningarna i texten låg på rätt ställen, och för att åstadkomma det 
bytte han mellan olika taktarter. Jag funderade ganska mycket över vad texten betydde, och gjorde 
min egen tolkning. Sedan samtalade jag med Jonas och frågade vad texten betydde för honom. Det 
var ett bra samtal, och jag fick en större förståelse för stycket. Jag insåg att min tolkning inte var 
densamma som hans, vilket var självklart. Texten kan tolkas på många olika sätt. När jag pratade 
med några av körsångarna, hade de tolkat texten på ett helt annat sätt än vad både jag och Jonas 
hade. Som dirigent måste man ha ett förhållande till texten, och det är bra att dela sin syn på texten 
till körsångarna. Enligt Emma Rönnlund, min sånglärare, är texten kopplad till uttrycket. 
 
Som karaktär för stycket har Jonas skrivit ”stilla och ömsint”, vilket är precis den känsla jag ville 
förmedla med stycket. Den starkaste nyansen han skrivit in är mezzoforte, och den svagaste 
pianissimo. Jag ville hålla nere nyanserna så mycket som möjligt, men det var svårt att få det riktigt 
svagt. 
 
Vid de första repetitionerna ville jag bara att tonerna skulle sitta. Jonas har skrivit stämmor som rör 
sig i väldigt behagliga linjer och det gick relativt fort för kören att lära sig stämmorna. Fraserna är 
väldigt genomsyrade av pauser, så jag försökte få kören att tänka längre fraser, att hålla ihop texten 
mer så som man skulle läsa den. Om jag skulle läsa notexemplet nedan, skulle jag läsa det:
”Lev intill mig, i lundens glashus. I Junis ljus, bland Almas stammar.” Jag håller alltså ihop tre
takter i taget, något jag ville att kören också skulle göra.   
 
 
    LJUDKLIPP 
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Notexempel 5,  takt 7 – 13 ur ”I Lindens famn" 

 
Det svåraste i detta verk var att få ett flöde i musiken. Jag valde att ta upp tempot något, vilket Jonas 
också höll med om då han kom till repetitionen och lyssnade. I partituret stod fjärdedel som 56 bpm 
men jag tog upp det till cirka 65 bpm. Jag jobbade också agogiskt så att det ibland blev mer driv 
framåt, ibland mer tillbakadraget. Sångarna tyckte också att det var lättare att hålla ihop fraserna då 
det var ett högre tempo. 
 
När jag studerade videoklippen upptäckte jag att mina avslag inte var tillräckligt tydliga vid fermaterna.
Jag började därefter att öva specifikt på avslag. 
 
 4.6.4 The life of a miner – Ola Moum 
 
Ola har skrivit både text och musik själv till sitt körverk. När jag studerat partituret var det några saker
som jag hade funderingar om, så vi bokade in ett möte för att kolla på stycket tillsammans. Stycket 
inleds med ett sopransolo, som han hade skrivit ”clean voice” över. Jag frågade honom vad han 
menade med det uttrycket, och föreslog att skriva ”non vibrato” istället, då resten av kommentarerna
var på italienska. Det var också några stämmor som jag tyckte hade onaturligt stora hopp, så jag
frågade om det var någon speciell anledning till att skriva så, eller om man kunde flytta det till ett 
mer bekvämt läge, se exempel nedan.  

Notexempel 6, takt 13 – 14  ur ”The life of a miner” första versionen
 

Basarna skulle sjunga ett ess, sedan hoppa en undecima till ett ass och sedan ned en nona. Det fanns 
ingen speciell tanke med hoppet. Jag påpekade för honom att det hoppet är ett typiskt exempel på ett 
kritiskt ställe för en kyrkokör. Jag fick en ny version av Ola, se nedan. 

Notexempel 7, takt 13 – 14 ur ”The life of a miner”, andra versionen
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I takt 33 sjunger tenorerna ett ettstruket ass och hoppar ned en septim i takten efteråt. Just det 
ettstrukna asset skulle kunna vara ett problem i en kyrkokör. I samma takter sjunger sopranerna ett 
tvåstruket ass, vilket skulle vara ett problem enligt min erfarenhet av kyrkokörer. I vokalensemblen 
jag ledde var det däremot inget problem för sångarna att sjunga de tonerna. Ola ville dock ha kvar 
tonerna, eftersom dynamiken är fortississimo tänkte han att sångarna kunde pressa sig upp dit. 
 

TYPOFORM/ULF DANIELSSON8 
 
Det första jag gjorde var att öva igenom stycket med kören så att kören lärde sig stämmorna. Tyvärr 
tog det lite längre tid än vanligt att öva in stämmorna, jag tror att det berodde att stämmorna inte 
alltid rörde sig naturligt, alltså att det var stora hopp. Det var några ställen som vi var tvungna att 
öva ganska mycket på, bland annat en del rytmiska svårigheter då det var 4/4-takt en period och 
sedan en endaste takt i 11/8. I den takten slog jag en femtakt, fast med ett förlängt femte slag, 
se exempel. 
 

Notexempel 8, takt 22 ur”The life of a miner” 
 
4.6.5 Jag ber – Pontus Bertling 
 
Pontus var den ende av kompositörerna som utnyttjade möjligheten att skriva för två körer. Det 
innebar att jag ledde en solokvartett och en dubbelkvartett, som man kan kalla ”kör ett” och ”kör 
två”. Kör två hade även talade partier. Stycket var en utmaning för mig, då jag inte dirigerat något 
tvåkörigt verk förr. Jag tyckte att det var ett otroligt spännande stycke, och när jag fick se partituret 
för första gången blev jag väldigt sugen på att prova stycket på kören. Jag märkte också att Pontus 
har erfarenhet att sjunga i kör. Stämmorna var skrivna inom rätt register för sångarna, de hade fina 
linjer och jag tycker att det kändes som om han verkligen tyckte att alla stämmor är lika viktiga och 
har en funktion. Problemet för mig var hur jag skulle lägga upp repetitionerna, hur repeterar man 
egentligen in ett tvåkörigt verk? 
                                                 
8 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tenor 



17 
 

 
Först fick samtliga läsa kör två:s stämmor. Det är bra att alla får vara delaktiga, så att några personer 
slipper sitta där och bara vänta. Det lärde jag mig av erfarenhet vid en annan repetition då jag övade
damstämmorna separat och herrarna fick sitta och vänta, vilket var ett slöseri med deras tid.  
 
Mycket av repetitionstiden gick åt till att läsa texten rytmiskt. De första tjugo takterna i kör två är 
talkör. Den första delen går i 3/4-takt, därefter kommer en takt i 4/4 som fungerar som en övergång
till nästa del som är i 4/2. Där fick jag slå en delad fyrtakt, det vill säga att jag slår ut alla fjärdedelar
i takten. I början var det problem eftersom jag inte slog tillräckligt tydliga slag. Jag lärde mig att det var 
viktigt att slå tydliga slag, eftersom det är ganska långa takter och sångarna gärna vill veta var i 
takten de befinner sig. Då jag studerade videoklippet, såg jag också hur otydlig jag var i början.
Det behövde åtgärdas. Jag behövde också frigöra vänsterhanden för att peka in sångare på rätt 
ställen och att visa bland annat crescendon och diminuendon, vilket också Erik Westberg påpekade 
då han åhörde körrepetitionen. Ett problem med de talade partierna var att det lät mer som en 
gehörsövning än som en bön. Jag påpekade att de behövde läsa partierna med värme och riktning, 
och även att de själva fick ta ansvar för sina små celler med text. 
 
 
       LJUDKLIPP 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Notexempel 9, takt 12 – 13 ur ”Jag ber” 

 
Pontus hade skrivit en ruta med instruktioner till sångare och dirigent, vilket jag tycker gör hans idé 
tydlig: 
 

”Allting som står skrivet med kryssade noter eller på en enkel notlinje är talkör. 
Tala med tydlig och klar stämma, som om du skulle ropa till någon i andra 
ändan av rummet, men med den ljudstyrka och karaktär som står angiven. 
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Även de på angiven ton monotont mässande stämmorna fr.o.m. takt 36 ska 
vara tydligt textade i sitt legato för att ge en något perkussiv effekt. I de 
avsnitt där texten är valfri är det upp till antingen körledaren eller den enskilda 
koristen att välja text. Det får gärna vara något som inte annars ingår i sången. 
På slutet är det viktigt att de utdöende tonerna inte försvinner innan noterad 
längd, så att ackordet blir en treklang först på första taktslaget i sista takten.” 
 
Nästa steg var att repetera tonerna för kör två. Det gick väldigt bra, men jag insåg rätt fort att kör ett 
behövdes för att kör två skulle hitta rätt toner till sina insatser. Jag bad Gabriel att spela den första 
körens stämmor medan alla körsångare sjöng stämmorna till kör två. Vissa ställen var lite mer utmanande, 
då kör ett hade ett ackord och kör två ett annat samtidigt.  
 

Notexempel 10,  takt 45 – 46 ur ”Jag ber”  
 
I exemplet ovan sjunger kör ett Ebdur medan kör två sjunger ett Abdim7, i takt 46. Det var ett av de 
svåra ställena i stycket. Jag övade partiet så att kören fick sjunga ton för ton, från andra bas till 
första sopran. Det vill säga att bas två började sjunga sin ton, sedan tenor två och så vidare. Sedan 
fick alla sjunga upptakten till takt 46, och stanna på första slaget i takt 46. Jag tyckte att det 
var extremt svårt att kunna urskilja var i ackordet det blev snett, så vi fick repetera stället flera 
gånger på samma sätt för att få det rätt. Det var en helt ny utmaning för mig, då jag inte arbetat på 
den nivån med att kunna urskilja vilken stämma som sjöng fel. När vi arbetat med den takten 
backade vi ett steg till och repeterade takt 45-46, takt 44-46 och så vidare, men arbetade med 
samma metod. 
 
Sedan sjöng vi igenom kör ett:s stämmor, vilket gick väldigt smärtfritt då mycket av materialet 
påminner om kör två. Jag kunde snabbt lägga ihop kör ett och två och arbeta med båda körerna. På 
vissa ställen fanns det problem med att hitta rätt toner för vissa insatser. Då fick den ena kören 
sjunga sitt ackord, och så stannade kör två på ackordet de kom in på. Det var den metoden jag 
använde mig av i detta verk. 
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För det här verket var sångarna tvungna att vara stensäkra på sina stämmor och säkra på var i takten 
de befann sig. Min uppgift var att vara tydlig och hjälpa sångarna med att orientera sig. Det kunde 
vara problem när de till exempel skulle läsa sextondelar mitt i en takt, då en 4/2-takt innehåller 32 
sextondelar. Däremot tycker jag att det här verket bygger på att sångarna själv tar stort ansvar för att 
skapa musik och förmedla en känsla. Pontus berättade att stycket är en blandning av böner, som om 
man befinner sig i en kyrka och hör alla de här bönerna. Det är en väldigt fin bild och jag tror att det 
hjälpte sångarna att finna ett uttryck. 
 
I efterhand tycker jag att jag valde fel som satte kör ett som solokvartett och kör två som 
dubbelkvartett. Kör ett har mer sjungna delar och därför skulle det vara bättre att ha två sångare per
stämma. 
 
  

4.6.6 Tag rum uti mitt sinne – Erik Olsson 
 

Erik använde andra versen ur pingstpsalmen ”Kom till mitt arma hjärta”, skriven av Johan Ludvig 
Runeberg. Det var väldigt fint att han valde att tonsätta en text som funnits i psalmboken. När jag 
kollade upp resten av texten och fick sammanhanget fick jag en större förståelse för versen, och 
blev väldigt förtjust i psalmen. Den andra versen är också en sådan slags text som kan tolkas på olika 
sätt – det behöver inte ha en religiös innebörd. För mig var det dock viktigt att få reda på var texten 
kom ifrån och vad den handlade om. 
 
Kom till mitt arma hjärta, 
Guds Ande, ren och skär. 
Jag ser med bitter smärta  
hur fullt av synd det är. 
Jag kan ej själv det rena, 
du kan det, du allena, 
så kom och bliv mig när. 
 
Tag rum uti mitt sinne,  
åt dig helt anbefallt, 
ty mörker är därinne 
och där är det tomt och kallt. 
Det kan sig självt ej lysa,  
men om det dig får hysa, 
förvandlat blir då allt! 
 
Ej kan jag själv förtaga 
all syndens styggelse, 
ej mörkret från mig jaga 
och ljus och liv mig ge. 
Att tömma havets vatten 
och göra dag av natten 
ej vore svårare. 
 
Till dig jag tillflykt tager, 
Guds Ande, kom här in, 
tänd upp din helga dager  
uti mitt skumma sinn. 
Så måste mörkret vika 
och ondskans här tillika,
och jag får helt bli din.9 
 
9 http://evl.fi/psalmbok.nsf/ps/114?OpenDocument  
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.
 
När kören började repetera stycket var det vissa ställen i partituret som var svåra att förstå. Det var 
vissa saker som var otydliga, eller rent av förvirrande, så jag bad Erik att ändra på de ställena. Det 
var dels skrivfel, förvirrande notation och någon i kören tyckte också att noterna var för små för att 
kunna läsas. Erik ändrade det jag påpekade och skickade en ny version. 
 
Vissa rytmiskt svåra ställen fick kören läsa rytmiskt. Jag testade både att stå framför kören och 
dirigera, samt att spela piano och taktera och spela toner där det behövdes.  

 
Notexempel 11, takt 4 ur ”Tag rum uti mitt sinne” 

  
 
 
 

 
 
FILMKLIPP, ÖVA RYTM 

 
 
 
 

 
När Erik kom till repetitionen hade han positiva kommentarer men önskade tydligare skillnader i 
dynamik i några specifika takter. Han ville också att vi skulle betona ett ord väldigt mycket, så att 
det blev en tydlig accent. Vi laborerade lite och kom till ett resultat som han tyckte var ”nice”, se 
filmklipp. 

                                                 

http://evl.fi/psalmbok.nsf/ps/114?OpenDocument
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Notexempel 12,  takt 26 – 27 ur ”Tag rum uti mitt sinne”

 
 
 
 
 
 
 
 

Filmklipp, Crescendo + accent ”Tag rum” 
 

 

 

 

 

 

 

4.6.7 Du är – Jörgen Häll 
 

Jörgen fick temat ”Heliga trefaldighets dag”, som är den dag då man särskilt fokuserar på att Gud är 
treenig. Jörgens text är en parafras av orden i Matteusevangeliet kapitel 28, verserna 18-20 (Bibeln 
2000), som ofta läses upp på just Heliga trefaldighets dag: Då gick Jesus fram till dem och talade till 
dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag 
har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”  Jörgens text lyder: ”Du är med mig alla 
dagar till tidens slut.” 
 
En viktig del i stycket är att det ska finnas en svällande effekt, alltså ett crescendo som följs av ett 
diminuendo. Jag förknippar dessa ställen med orgeln, då organister använder en svällpedal för att 
öppna luckor till svällverket och skapa denna effekt. När jag studerade in verket, så övade jag det på 
orgeln just för att kunna använda den effekten och på så sätt odla min bild av stycket.   
 
     LJUDEXEMPEL 
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Notexempel 13, takt 1–4 ur ”Du är” 
 
Stycket inleds med fyra takter där kören endast sjunger ”oh”. Sedan kommer åtta takter med 
texten ”du är med mig”. Därefter är det nio takter med texten ”alla dagar”, sex takter ”till tidens slut” 
och slutligen sex takter ”du är”. Det är tre delar, plus en introduktion och en avslutning. Tre delar är 
ju finurligt, när temat var treenigheten! Men det kanske bara är min tolkning. Stycket går ju att tolka 
på olika sätt – det behöver nödvändigtvis inte vara en religiös tolkning. Det kan handla om en 
medmänniska, en förälder, en partner, eller om Gud. 
 
Stycket var väldigt lätt att repetera - det var inget parti som var speciellt svårt för kören. Jag höll 
mig också väldigt trogen mot partituret. Det var däremot vissa saker som Jörgen ville ändra på när han 
fick höra det i verkligheten, till exempel att ta bort en av ”svälleffekterna”, därför att han tyckte att 
musiken hellre skulle flöda. I övrigt var han nöjd med resultatet. 
 
Något jag ändrade på var att ta bort slutkonsonanter. Kören sjunger ”tidens slut” omlott och jag 
valde då att ta bort t:et i ”slut” i alla stämmor utom altstämman, som ligger kvar en halvnot. 
Anledningen till det var att jag tyckte det var fult om de övriga skulle sjunga t:et. Resultatet av det 
jag gjorde var att alla stämmor ”krymptes ihop” till en stämma, vilket var en väldigt trevlig effekt. 
 
 
      LJUD 
 

Notexempel 14, takt 24–27 ur ”Du är”
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4.6.8 Änglar – André Thörnfeldt 
 

André skrev både text och musik själv. Jag tycker att det är en väldigt fin text om änglar, från en
litet naiv synvinkel. Stycket skulle passa bra att sjunga på till exempel en familjegudstjänst, men 
också i andra sammanhang. 
 
Svårigheterna med stycket börjar redan i första takten. Om en riktig kyrkokör hade sjungit stycket 
hade de förmodligen blivit fundersamma över sopranernas heltonssteg. Den erfarenhet jag 
har då jag lett en amatörkör är att heltonsskala är något väldigt främmande, men det betyder såklart 
inte att jag tycker att det ska undvikas. Insatserna i de övriga stämmorna är inte lätta, altarna börjar 
till exempel en tritonus under sopranerna. Ackordet blir ett Dadd+11/F# när alla stämmor har kommit 
in.  
 
     LJUDEXEMPE 
 

 
 

Notexempel 15, takt 1–7 ur ”Änglar” 
 
 
Vi laborerade ganska mycket med konsonantplacering i ”Änglar”. I de fall där en paus kom efter 
konsonanten, skulle konsonanten sättas på pausen. I övriga fall skulle de sättas på den sista 
åttondelen. 
 
I stycket fanns vissa svårigheter, insatser som kunde vara lite luriga att hitta. André hade skrivit att 
pulsen på fjärdedel skulle vara 80 bpm. När han fick höra det i verkligheten hade jag ökat tempot 
något, och han fick då en annan uppfattning om det. Vi sjöng också upp stycket i det tempo han 
angivit, men han föredrog ett högre tempo. Han hade inga övriga kommentarer men tog tillfället i 
akt och frågade sångarna om vissa specifika ställen var svårsjungna eller inte. 
 

4.6.9 Vårfrudag – Jörgen Ängsved 
 

Vårfrudag är ett folkligt namn för Marie Bebådelsedag. Texten som Jörgen har tagit är skriven av 
Vilhelm Ekelund och är hämtad från ”Melodier i skymning”, som var Ekelunds tredje diktsamling 
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och sammanställdes år 1902. Den handlar både om naturen och någons inre. I dikten står om 
en ”vårfrudagslök” och en ”vårfrudagsstjärna”, som också är namn på vårlök – en stjärnformad 
blomma med sex kronblad. 
 
Jörgen var den person som inspirerade mig till att göra detta examensarbete. Han berättade att han 
gärna ville skriva för kör, men att kompositörerna i det läget inte hade någon speciell kör som 
kunde uppföra deras verk. 
 
Jag tycker att stycket var otroligt välskrivet. Jörgen skrev i ett lagom omfång för en kyrkokör och 
stämmorna rörde sig väldigt naturligt, det var ofta i skalsteg eller tershopp. Han skrev ut dynamik, 
crescendon och diminuendon väldigt tydligt.  Det här var ett av de verk som kören lärde sig relativt 
fort, och jag tycker personligen att kören gjorde detta verk bäst. Jag tycker att det verkar som att han 
själv testat att sjunga igenom stämmorna, och verkligen lagt ned tid för att få det tydligt. Det är en 
relativt enkel och tonal melodi, men i sin enkelhet har Jörgen varierat den. Ibland finns ljuva 
tvåstämmiga partier, vilket också påverkar dynamiken i sig, och ibland femstämmigt fortissimo som 
blir otroligt mäktigt i jämförelse, både på grund av dynamiken och hur många stämmor som sjunger. 
 
 
 
 
     LJJUDFIL 
 
 
 

 
Notexempel 16, takt 21–23 ur ”Vårfrudag” 

 
Ovan är ett exempel på femstämmigt forte, som är en av höjdpunkterna i stycket. Först lät jag
kören sjunga i piano som stod utskrivet från och med upptakt till takt 20, men jag tyckte det blev 
en så abrupt dynamikskillnad som jag inte gillade i detta sammanhang. Jag valde att göra ett 
crescendo till forte på tredje slaget i takt 21 för att förbereda fortissimot. 
 
 

LJUD 
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Notexempel 17, takt 24–28 ur ”Vårfrudag” 
 
Ovan är ett exempel på tvåstämmighet som utvecklas och blir trestämmighet. Det tvåstämmiga 
partiet passar också bra till texten ”Men faller kvällen på, o bleka skära”, och gör det väldigt skirt 
och vackert. 
 
På grund av Jörgens bortgång hann jag inte inleda något samarbete med honom. 
 
4.7 Konserten 
 

Den slutgiltiga redovisningen blev den 10/2 2015. Jag hade först tänkt ha konserten i Öjeby kyrka, 
men jag valde att ha den i Stora orgelsalen i Musikhögskolan i Piteå för att underlätta för alla 
inblandade. Det var lättare att förflytta ljudutrustning, och det var lättare för kompositörerna att ta sig 
till konserten, vilket jag tyckte var av största vikt. Jag videofilmade konserten och bad 
också en ljudtekniker, Adam Johansson, att spela in konserten. 
 
En sak som jag tyckte var kul var att alla i kören var klädda i liturgiska färger, för att pålysa att det 
är musik för hela kyrkoåret. Färgerna är: 
 

– Vit, som står för renhet, helighet och används vid glädjehögtider, till exempel påskdagen, 
första söndagen i advent eller juldagen. 

– Rött, som är kärlekens, eldens och blodets färg och används vid martyrdagar och pingst. 
– Grönt, som är vårens och hoppets färg. Den används ofta under söndagarna efter trefaldighet, 

eller då ingen annan färg är föreskriven. 
– Violett, som står för ånger, bot och bättring, och används bland annat under fastetiden och 

advent. Ibland kan rosa eller blått användas istället för violett. 
– Blått, som är himlens och havets färg och även står för det gudomliga, det överjordiska och 

trofastheten. Blått kan vara Kristus och Marias färg, som ofta syns på ikoner eller statyetter 
av Maria, då hon ofta har en blå dräkt. Blått används ofta vid Marie bebådelsedag och Alla 
själars dag. 

– Svart, som är sorgens och dödens färg. Den används på Långfredag och vid dödsmässor.10 
 
Konsertaffischen, som gjordes av Salvador Muñoz, innehöll också de liturgiska färgerna. 
 

                                                 
10 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=730582, hämtad 2015-01-19 

 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=730582
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=730582
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Jag valde att lägga styckena i den ordningen de kommer i kyrkoåret, med undantag för Jörgen 
Ängsveds stycke som jag lade sist. Det kändes som en fin avslutning, då han inspirerade mig till att 
göra detta arbete. 
 

5.  Reflekterande diskussion 
 

Det var en otrolig utmaning att inte musicera och gestalta musik ensam, som jag är van vid. Jag är 
mycket mer bekväm med att göra det vid mitt huvudinstrument men det kändes både läskigt och 
spännande att göra detta arbete inom mitt biämne. Det var även nytt att leda en så stor ensemble 
under en period och att ensam vara ansvarig för den. 
 
När jag började spåna på arbetet kunde jag inte ana hur mycket tid jag skulle bli tvungen att lägga
ned på projektet. Jag visste att jag skulle behöva lära mig styckena väldigt noggrant, men att ha 
hand om ensemblen hade jag inte reflekterat så mycket över. Jag tänkte att det skulle lösa sig. 
Saker som tog tid var att skriva ut och ge noter till sångarna, planera och strukturera repetitionerna, 
lägga in extra repetitioner och försöka hålla alla glada. Jag var i början inte bekväm i sammanhanget 
men kände snabbt att jag var tvungen att ta mig i kragen och ta ansvar för uppgiften jag kastat mig in i.  
 
Jag tycker att det är något speciellt med att uppföra musik som är komponerad av nu levande 
kompositörer. De har ju faktiskt en möjlighet att ge kritik på det jag gör, och i det här arbetet hade jag 
bett om att få synpunkter av kompositörerna. Det finns en fråga om vad ett samarbete är för något, 
vad definierar ett samarbete? Har jag samarbetat med kompositörerna då de fått lyssna igenom 
verket enbart en gång? Ett samarbete är enligt nationalencyklopedin ”arbete som bedrivs av två eller 
flera tillsammans med gemensamt syfte”11. Jag anser att mitt och kompositörernas samarbete 
inleddes redan med att de tackade ja till att skriva ett verk till min ensemble. Jag formade uppgiften 
åt dem och vissa av dem frågade mig om respons på deras arbete i ett tidigt stadium. Jag ville ge 
dem en stor frihet men att de skulle hålla sig inom den ram jag dragit upp.  
 

5.1 Problem som uppstått 
 

Det första, stora problemet som jag stötte på var att svårighetsgraden på körverken var mycket 
högre än vad jag hade räknat med. Ett av de krav jag gett kompositörerna var att styckena ska kunna 
uppföras av en kyrkokör. Min bedömning är att mycket få av verken skulle fungera med en kyrkokör. 
Svårigheter är dissonanser, särskilt då det är långa partier med dissonanser. Det är också typiska 
ställen där kören kan sjunka i tonhöjd. En annan svårighet var insatser som var svåra att hitta, med 
intervaller som kan vara främmande för en kyrkokör. Det största problemet var dock att 
kompositörerna tänkt sig en kör med större omfång. Min erfarenhet av kyrkokörer är att de har ett 
väldigt begränsat omfång. Exempelvis brukar inte sopranerna trivas ovanför tvåstrukna f. I många 
av kompositionerna gick sopranstämman betydligt högre än så  
 
Jag hade planerat sju repetitioner men jag insåg att ensemblen inte skulle hinna öva alla tolv styckena 
på så kort tid. Därför pratade jag med Erik Westberg om saken och frågade om råd. Vi bestämde att 
dela upp verken, så den ena halvan av redovisningen skulle ske innan jul och den andra under 
vårterminen. Jag fick välja ut några stycken som kören kunde lära sig ganska snabbt och några som 
de kände sig trygga i till konserten i december.
  

Ett stort problem jag hade var att alla sångare inte kunde närvara på alla repetitioner. Ibland var det 
lektioner som krockade med repetitionerna, ibland var det sjukdom och andra skäl som gjorde att de 
inte dök upp. Vid vissa av repetitionerna var bara någon enstaka körmedlem frånvarande, och då kunde 
                                                 
11 http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samarbete 
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jag ändå hålla en repetition eftersom det var tre personer i varje stämma. Däremot blev det ett större 
problem då en hel stämma uteblev. Det blev inte bara ett problem för mig, utan också för sångarna. 
Ett sätt för sångarna att hitta sin ton är att lyssna på den andra delningen inom sin stämma, eller se i 
partituret ifall någon sjunger tonen före den egna insatsen. En bra metod är också att tänka vilket 
ackord hela kören sjunger och vilken funktion den egna stämman har i ackordet. Det hjälper sångaren 
både att hitta tonen och att intonera. Det är svårt att använda metoderna då inte alla stämmor är där, 
då det blir hålrum i ackorden.  
 
En vecka innan konserten meddelade en tenor att han inte kunde fortsätta vara med i ensemblen. Jag 
försökte att hitta en ersättare, men det var svårt då konserten skulle ligga några dagar innan 
Musikhögskolans julkonsert, då många sångare skulle medverka. Det var ingen som kunde rycka in
med så kort varsel. Några dagar innan konsertdagen så meddelade en annan tenor att han blivit så 
pass sjuk att han inte kunde medverka på konserten. Då blev jag tvungen att bestämma mig hur jag
skulle göra. Skulle jag genomföra konserten ändå? I verkligheten är ju detta ett tänkbart scenario. 
Det är klart att musiker i ensembler kan bli sjuka och inte vara kapabla att medverka på konserten. 
Om jag hade arbetat i en församling och haft en viktig konsert, hade jag hyrt in en sångare som 
ersättare. Men jag hade inga resurser för det i detta arbete och det fanns ingen som kunde rycka in.
Jag kände att jag blev tvungen att ställa in konserten, därför att det bara fanns en ensam andratenor
och många stycken krävde två tenorstämmor. Det kändes inte rätt mot kompositörerna att uruppföra
deras verk om det fattades stämmor. Därför valde jag att lägga konserten i februari istället, och ha
fyra repetitioner innan dess, med en nyinsatt tenor och alt. Alten var nyinsatt på grund av att en
annan alt flyttade efter juluppehållet.
  
 
 
  

5.2 Lärdomar 
 
Ett problem jag har haft är att jag inte varit medveten om hur jag sett ut när jag dirigerat. Det är 
klart att en spegel har hjälpt mig när jag övat i övningsrummet, men jag får då bara ett perspektiv. 
Videofilmerna har hjälpt mig att se hur jag ser ut och agerar framför en kör. Det har varit intressant 
att studera sig själv på det sättet – att se hur jag hanterar nervositet och stress, höra hur tydlig jag är 
i mina verbala instruktioner, se hur tydliga mina slag är och hur min kroppshållning ser ut. Saker 
som jag inte tänkt på att jag gör har kommit fram tydligt i videoklippen. Exempel på dåliga saker 
jag gjort är att jag tittat ned i notstället då jag gett instruktioner och att jag har gett en instruktion 
men sedan inte låtit kören utföra instruktionen. Jag har också haft ett tics: jag har rört på håret då jag 
varit nervös, något jag noterade då jag såg inspelningarna och försökte sluta med.  
 
Jag anser att studerandet av videoinspelningarna har hjälpt mig att bli en tydligare dirigent, och jag 
ser en tydlig utveckling från den första körrepetitionen till den sista. Jag ser att jag är tydligare i 
mina instruktioner och framför allt mer bestämd på hur jag vill skapa musiken. Det var en väldigt
effektiv metod att spela in körrepetitionerna och mina egna övningspass samt att utvärdera dem. 
Jag kunde se en förbättring mellan videoinspelningarna, vilket var syftet med metoden. Jag har fått 
större kontroll över min kroppshållning och blivit mer medveten om hur mina rörelser ser ut. Innan
jag började med arbetet hade jag en bild i min hjärna om hur jag ser ut, en bild som uppenbarligen
inte stämt med verkligheten. 
 
De friheter jag tagit mig i förhållande till partituret var ofta kopplade till tempo. I många fall hade 
kompositören angett ett lägre tempo än vad jag tyckte passade till stycket, vilket gjorde att jag 
funderade över om de verkligen var säkra på tempot. Jag talade med samtliga kompositörer och 
fick till svar att jag kunde vara flexibel med tempot. Det var ingen som tyckte att deras angivna
tempo var hugget i sten, och heller ingen som ifrågasatte mitt valda tempo på repetitionerna. Jag 
berättade för dem i förväg att jag hade ändrat tempot. Agogik har jag arbetat med i väldigt många
 stycken, och det är något jag tycker behövs för att musiken ska låta levande. Jag har även tagit
dynamiska friheter, där jag tyckt att det behövdes. Självklart gav jag först det noterade en chans, 
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men ibland valde jag att avvika från partituret. Jag har insett att kompositörerna jag arbetat med 
är väldigt öppna för förslag och inte har något emot att jag testar mina idéer.  
 
Jag tycker att det har varit väldigt skönt att arbeta med musik som ingen i kören sjungit förut. Det 
har också varit svårt, då jag aldrig kunnat lyssna på verken och haft någon referens. Det enda 
klingande som jag kunnat förhålla mig till är midifilerna som jag fått av kompositörerna men jag 
lyssnade bara på någon enstaka av dem. Det var väldigt skönt och framför allt lärorikt att skapa
en helt egen vision, och förmedla denna vision till körsångarna, som inte heller hade någon 
tidigare tolkning att förhålla sig till. Jag kände att det var en skillnad att dirigera den här musiken
jämfört med musik som motsvarande ensembler har sjungit förut. En del av skillnaden är processen att 
lära sig rätt tonhöjd och rätt rytm, som kanske var något längre men det jag främst reagerade på var 
att de saker jag påpekade hängde kvar och var det som gällde. Det fanns inga andra influenser. När 
jag dirigerat Musikhögskolans Vokalensemble, vilket ingår i min utbildning, har det ibland varit 
instruktioner från tidigare år som har suttit kvar, då vi ofta använder samma repertoar som tidigare år. 
 
Jag känner att jag själv har utvecklats, och insett många saker som har med körledning att göra. 
Många av sakerna är sådant jag har hört från lärare och andra dirigenter, som tycks vara 
självklarheter, men som jag inte på riktigt kunnat inse förrän jag själv utsatts för situationen. En del 
av det handlar om hur man ska ta hand om en ensemble - hur tydlig jag bör vara med vad som ska 
repeteras när, ge ut noter i god tid, vara tydlig med när saker ska ske och vad som ska ske. Då 
behöver jag som dirigent vara stensäker och ha koll. Jag hade inte stenkoll på allt då jag inledde 
arbetet. Det har varit en läroprocess för mig men jag har aldrig varit så mån om att förbereda mig så 
grundligt som nu. Jag har tagit arbetet som en utmaning, och i efterhand är jag otroligt glad att jag 
antog utmaningen då jag ser resultatet. 
 
Avslutningsvis vill jag markera hur innerligt jag hoppas att någon körledare kommer att göra ett 
liknande arbete, så att kompositörsstudenter stimuleras och vidareutvecklar sitt komponerande för 
kör. Själv kommer jag att fortsätta ett samarbete mellan min amatörkör och kompositionsstudenter, 
om intresse finnes. Då får de ytterligare kunskap om hur en ”riktig” kyrkokör skulle kunna se ut och 
få respons på kompositionerna. 
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