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SAMMANFATTNING  

Syftet med arbetet är att undersöka hur jag genom att använda kompmallar för brukspiano kan 

utveckla nya sorters orgelackompanjemang till äldre psalmmelodier. Jag undersöker också hur 

jag kan skapa nya sorters koralackompanjemangsstilar för orgel som jag får användning av i 

mitt kommande arbete som kyrkomusiker. Min utgångspunkt i arbetet och som titeln avslöjar 

är Johann Christian Fredrich Haeffner (1759–1833) som genom sitt arbete med sin koralbok 

under det tidiga 1800-talet har haft en stor inverkan på hur koralsättningen är utformad idag. 

Resultatet av mitt arbete blev fyra olika koralarrangemang där jag har parat ihop en 

psalmmelodi med en brukspianokompmodell. Mina förhoppningar är att arbetet leder till 

användbara koralarrangemang men också ger svar på hur jag som kyrkomusiker ska förhålla 

mig till de nya musikaliska influenserna i kyrkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

FÖRORD 

Jag vill tacka alla de som hjälp mig med processen kring mitt arbete. Universitetslektor 

Robert Svensson som överlämnat till mig hans material från brukspianokurserna men även 

delat med sig utav värdefulla insikter om hur arrangemangen på orgel kan utföras på ett 

stiltroget sätt. Min fru Madeleine som flertalet gånger varit tvungen att lyssna på olika 

versioner av arrangemangen och kommit med bra lösningar. Mina medstudenter på 

kandidatutbildningen som delat sina åsikter kring koralerna och även varit sjungande 

församling under inspelningen av slutresultatet. Per Högberg som varit min handledare och 

även min liturgiska orgellärare som kommit med bra infallsvinklar hur arrangemangen bör 

gestaltas för att bli sångbara. Ett sista tack riktar jag till Anders Dillmar som 2016 gav mig ett 

exemplar av sin avhandling som gåva och därmed väckte mitt intresse kring Haeffner och 

som blev startskottet för mitt examensarbete.  
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1. INLEDNING  

1.1 Terminologi  
 

Cantus firmus  ”Fast sång” på latin. Begreppet har använts sedan medeltiden och 

syftar ofta på en given melodi som är sig lik oavsett vad de andra 

stämmorna gör. I mitt arbete använder jag cantus firmus för att 

beskriva solostämman.    

Koral  Psalmer i psalmboken kan även kallas för koraler.  

Koralsats  Ett arrangemang av ett ackompanjemang till en psalm som är 

skriven med fyra stämmor – sopran, alt, tenor och bas.  

Manual  Klaviaturen på orgeln där händerna spelar.  

Pedal  Klaviaturen på orgeln där fötterna spelar. 

Registrering  En kombination av orgelstämmor som skapar instrumentets klang. 

SvPs. En förkortning för ”Den svenska psalmboken”. 

Alikvotstämma En orgelstämma som har en udda tonhöjd t.ex. ters eller kvint.  
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2. BAKGRUND OCH HISTORIK 

2.1 Bakgrund 

Som blivande kyrkomusiker kommer den svenska koralboken vara ett av mina främsta 

arbetsverktyg. Det är en notbok där orgelackompanjemang står nedskrivet för varje psalm i 

Svenska Kyrkans psalmbok. En kyrkomusiker idag utmanas ständigt av nya influenser i 

musiken och måste vara beredd att plocka in nya stilar i kyrkorummet. Jag är uppvuxen i 

Svenska Kyrkan och har under hela min uppväxt sjungit psalmer då min far var präst i 

Arvidsjaurs församling. Redan som åttaåring börjande jag spela orgel och efter gymnasiet har 

jag studerat fem år till kyrkomusiker. Två år på Mellansels folkhögskola till kantor samt tre år 

till organist på Musikhögskolan i Piteå. Jag har vid ett flertal tillfällen fått spela populärmusik 

till begravningar och vigslar. Jag kommer ihåg en begravning i Arvidsjaur då sorgehuset 

önskade att jag spelade ”Leende guldbruna ögon” av Vikingarna på orgel som 

inledningsmusik. Det är en annan sorts musik än vad jag under mina år utbildat mig i. 

Utbildningen i kyrkomusik på musikhögskolan ger mig redskap att spela klassisk sakral 

musik på orgel och inte populärmusik av Vikingarna.  

Jag upplever därför att det finns en motsättning mellan kyrkomusikerns förväntan; att 

möta den klassiska musiken i församlingarna, kontra samhällets förväntan på musiken i 

kyrkan; att möta det de är vana att höra i sin vardag. Motsättningen uppstår då musiken som 

strömmas hemma hos församlingsbon inte är klassisk och än mindre sakral, utan 

populärmusik. Samma motsättning gäller även psalmer. När jag har arbetat med ungdomar i 

kyrkan och de ska välja psalmer till en gudstjänst väljer de psalmer som liknar den sorts 

musik de lyssnar på privat. Inte sällan är det psalmer som karaktäriseras av svängiga rytmer 

och enklare harmonik och de frågar om jag inte kan ackompanjera psalmerna på piano istället 

för orgel, då de tycker att piano gör psalmerna mer svängiga. I sådana situationer väljer jag 

bort orgeln då jag inte har verktygen att göra orgelackompanjemanget lika medryckande som 

ett pianokomp.   

 

2.2 Psalmsång och koralspel 

Ingången till mitt examensarbete är att jag vill möta samhällets förväntan på musiken i 

kyrkan och samtidigt bevara den musikaliska tradition som så länge funnits. Jag tar hjälp av 

en historisk man, Johann Christian Fredrich Haeffner (1759–1833) som hade en önskan att 

förändra psalmsången i kyrkan. Med hjälp av sin koralbok år 1821 spred han ett nytt sätt att 

ackompanjera psalmsången och har med den fyrstämmiga satsen format kyrkomusikernas sätt 

att spela en koral. Han kom till Sverige som 22-åring från Oberschönau i Thüringen och 

gjorde sig snabbt ett namn med sina insatser som sånglärare, tonsättare och körledare 

(Göransson, 1997, 90). Göransson beskriver hur Haeffner såg de katastrofala 

förutsättningarna som rådde i de svenska kyrkorna gällande psalmsången: 

Enligt samstämmiga uppgifter rådde nämligen den största oreda i den svenska 

församlingssången. De som hade med kyrkomusiken att göra var dåligt utbildade, den 

yrkesmässiga standarden var ständigt sjunkande (Göransson, 1997, 90). 
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I 1800-talets Sverige sjöngs det lokala varianter av melodier av samma psalm. Det kallades att 

sjunga på ett folkligt sätt och var inspirerat från England. Anders Dillmar (1954 –) förklarar 

bakgrunden:  

Grunden för sångsättet – åtminstone i samband med koralsång – antas ha varit ett ytterst 

långsamt tempo, vilket gjorde att det kunde ta upp till en timme att sjunga en enda psalm. De 

enskilda tonerna hölls ut ”as long as one can conveniently sing without breathing (Dillmar, 

2001, 33). 

Haeffner motsatte sig kraftigt det folkliga sångsättet med improviserade melodislingor 

som blev både dissonant och skrikigt. Han såg ett behov att styra upp psalmsången i landets 

kyrkor. Han ville sprida enighet i psalmsången så en psalm sjöngs på liknande sätt över hela 

Sverige. Då kyrkomusiker under Haeffners tid var lågutbildade ville han med den 

fyrstämmiga satsen hjälpa kyrkomusikern att kunna spela ett tryggt komp på ett korrekt sätt 

och därmed undvika improvisationer som var vanligt förekommande till psalmsången. Innan 

1850-talet hade få kyrkor i Sverige en orgel utan det var körsångare ledda av organisten som 

hjälpte församlingen i psalmsången. Det är lättare att förstå den fyrstämmiga satsens 

uppkomst när Haeffner sätts in i rätt kontext då han år 1821 skrevs koralboken till Wallins 

psalmbok. Den fyrstämmiga satsen har överlevt än idag och vi kyrkomusiker känner den 

fyrstämmiga körsatsen som koralspelets grund (Göransson, 1997, 90).   

Därför vill jag utgå ifrån Haeffners ide under mitt examensarbete och skriva nya 

psalmackompanjemang som jag tror är mer anpassade till dagens kyrka än de arrangemang 

som finns i 1987 års koralbok. Jag vill lämna arvet med den fyrstämmiga satsen och istället 

göra rytmiska arrangemang från olika musikaliska stilar för att utveckla orgeln som 

ackompanjemangsinstrument. Jag bevarar traditionen kring psalmerna genom att välja äldre 

psalmmelodier och på så sätt ändrar jag inte budskapet utan bara tonspråket till vår tid.  
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3. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR  

3.1 Syfte  

Mitt syfte med arbetet är att introducera nya sorters orgelackompanjemang som går ifrån den 

traditionella fyrstämmiga satsen till mer rytmiska arrangemang. För att utföra min forskning 

använder jag följande frågor:   

 

3.2 Forskningsfrågor  

• Hur kan jag genom att använda kompmallar för brukspiano utveckla nya sorters 

orgelackompanjemang till koraler?  

• Kan jag skapa nya koralackompanjemangsstilar för orgel som jag får användning av i 

mitt kommande arbete som kyrkomusiker? 
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4. KÄLLOR OCH METOD  
För att skapa de nya ackompanjemangen till koralerna använde jag mig av följande material: 

• Psalmer från den svenska psalmboken.   

• 1987 års koralbok, den notbok där alla koralarrangemang för den svenska psalmboken 

finns. 

• 1819 års psalmbok, som även kallas för Wallins psalmbok. Den psalmbok som 

Haeffner skrev sin koralbok till år 1821.  

• 1821 års koralbok, som även kallas för Haeffners koralbok då han var författaren 

bakom arrangemangen.  

• Robert Svenssons kompmallar som använts i undervisningen i brukspianokursen 

under kyrkomusikerutbildningen på Musikhögskolan i Piteå. Notexempel finns under 

processbeskrivning.   

 

Följande material har jag använt för att förstå historien kring dagens psalmsång och 

koralsättningar:  

• Harald Göranssons bok ”Koral och andlig visa i Sverige” (1997) för information om 

psalmsång ur ett historiskt perspektiv.  

• Per Högbergs avhandling ”Orgelsång och psalmspel” (2013) för att få en bättre 

förståelse hur dagens orgelspel till psalmsången är problematiskt.    

• Anders Dillmars avhandling ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst” (2001) som 

beskriver historiken kring Haeffner och hans betydelse för koralspelet i Sverige.  

 

För att välja ut kompmodeller och psalmmelodier har jag gått tillväga på följande sätt;  

Jag har under arbetes gång utgått ifrån Haeffner och med mitt arbete försökt återskapa det han 

gjorde med koralboken år 1821 när han skapade nya koralackompanjemang till psalmerna i 

Wallins psalmbok. För att göra det Haeffner gjorde valde jag därför psalmer från den svenska 

psalmboken som kan återfinnas i Wallins psalmbok, och istället för år 1821 gör jag det 

2018/2019. När jag gjorde urvalet av psalmerna utgick jag ifrån dessa kriterier; de ska 

återfinnas i Wallins psalmbok, de ska vara psalmer som används i olika delar av kyrkoåret 

och andra kyrkliga handlingar, de ska vara psalmer som är välkända och psalmer som jag 

subjektivt tycker har en bra melodi. Utifrån kriterierna fick jag fram följande tio psalmer ur 

1986 års psalmbok; nr. 4 - Hela världen fröjdas Herran, nr. 70 - O Jesus, än de dina, nr. 77 - 

Hör hur tempelsången stiger, nr. 84 - Vi lyfter våra hjärtan, nr. 119 - Var hälsad, sköna 

morgonstund, nr. 125 - Från himlens höjd jag bringar bud, nr. 150 - Du segern oss förkunnar, 

nr.199 - Den blomstertid nu kommer, nr. 237 - Vår Gud är oss en väldig borg och nr. 388 - 

Vår Herres, Jesu Krist, död. Jag valde under arbetets gång att para ihop fyra psalmer med fyra 

brukspianomodeller för att begränsa storleken i examensarbetet. Valet av de fyra psalmerna 

gjorde jag utifrån vilka psalmer jag tyckte skulle passa till respektive kompmodell.    

 

För att välja ut kompmodellerna använde jag mig av lektor Robert Svenssons 

undervisningsmaterial från brukspianokurserna i Piteå. Anledningen varför jag begränsade 
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mig till undervisningsmaterialet och inte valde fritt bland världens alla musikgenrer var för att 

jag ville applicera den kunskap jag fått under min studietid i examensarbetet, och visa att 

utbildningen jag fått i både brukspiano och liturgiskt orgelspel kan kombineras med varandra. 

När jag valde ut kompmodellerna ur undervisningsmaterialet utgick jag ifrån kriterierna; De 

ska vara olika stilar som inte påminner om varandra och de det ska vara rytmiska modeller 

som går att spela i olika taktarter. Utifrån kriterierna fick jag fram kompmodellerna; shuffle, 

gospel, bossa-nova och pop/rock. Här nedan beskrivs den slutgiltiga matchningen som kom 

tillslut blev grunden till mitt examensarbete: 

• SvPs. 199, Den blomstertid nu kommer med shuffle-ackompanjemang 

• SvPs. 84, Vi lyfter våra hjärtan med bossa-nova-ackompanjemang 

• SvPs. 150, Du segern oss förkunnar med pop/rock- ackompanjemang 

• SvPs. 237, Vår Gud är oss en väldig borg med gospel-ackompanjemang  

Motiveringen till matchningen mellan kompmodell och psalm presenteras under 

respektive psalmrubrik i processbeskrivningen.  

 

För att komma fram till mina slutgiltiga arrangemang har jag experimenterat mig fram 

och genom den kreativa processen gått efter mina egna personliga preferenser vad jag tycker 

låter bra. följande metoder har jag använt mig av:  

• Egenskrivna notexempel. I processen att skriva arrangemangen blev det många olika 

varianter och versioner som jag allt eftersom skrivit ned i noter. Jag har därför 

möjlighet att gå tillbaka och se hur arrangemanget vuxit fram. De slutgiltiga 

versionerna på koralarrangemangen finns att se under avsnittet 5.0 processbeskrivning. 

Jag har använt mig av notskrivningsprogrammet Sibelius i framställandet av notbilden.   

• Audioinspelningar. För att kunna jämföra de olika versionerna på arrangemangen har 

jag spelat in mig själv med min telefon. Hur slutversionen på varje koralarrangemang 

låter finns att lyssna på under processbeskrivningen. Inspelningarna gjordes på en 

ZOOM-H1.  

• Harmonisk analys. Jag undersökte harmoniken i 1987 års koralbok och gjorde därefter 

min egen harmonisering till psalmmelodierna. I skapandeprocessen gällde det att 

förenkla harmoniken så den passade till brukspianokompens rytmmönster. Det blev i 

slutändan mitt subjektiva tyckande och mina egna preferenser som avgjorde 

harmoniken i de nya arrangemangen. 

• Andras åsikter var en viktig metod i färdigställandet av arrangemangen. Jag frågade 

mina medstuderande på kyrkomusikerutbildningen hur de upplevde 

koralarrangemangen och kunde därefter göra förbättringar. Lektor Robert Svensson 

har hjälp mig att göra arrangemangen stiltrogna både gällande rytmik och harmonik. 

Lektor Per Högberg som är min handledare tillika lärare i liturgiskt orgelspel har 

hjälpt mig att utveckla psalmens harmonik men även tempot i koralen så den blir 

sångbar för en församling.  

• Orgelspel. Utformandet av arrangemang skedde vid orglarna på Musikhögskolan i 

Piteå. Jag har under experimenterandet suttit vid orglarna i övningskorridoren F111-

F113 samt orgeln i orgelsalen där jag även spelade in det färdiga resultatet 

tillsammans med en sjungande församling.   
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5. PROCESSBESKRIVNING  

5.1 SvPs. 199, Den blomstertid nu kommer, ur 1986 års psalmbok med shuffle-

ackompanjemang   

Texten till ”Den blomstertid nu kommer” har enligt tradition tillskrivits den gotländska 

superintendenten Israel Kolmodin. ”Psalmen finns först i tryck i den av Jesper Svedberg 

utgivna psalmboken 1694 under den missvisande rubriken – En sommarvisa – då den handlar 

om den förestående sommaren.” (Nisser, Selender och Bernskiöld, 2014, 514). Det har 

diskuterats om melodin verkligen är svensk eller om den ursprungligen kommer från 

Tyskland. Melodin publiceras för första gången till sången ”Mig gör stor lust och glädje” ur 

koralhandskriften Roslagskulla år 1690 – 1691 i Sverige men texten är en översättning från 

Johann Walters ”Herzlich tut mich erfreuen” som publicerades år 1552 i Tyskland. ”Då 

melodin inte återfunnits i tyska källor talar mycket för att den är svensk. Man kan inte utesluta 

att den är äldre än sina källor men belägg för det saknas.” (Nisser, Selender och Bernskiöld, 

2014, 207). 

 

Notexempel på 1987 års koralsättning för SvPs. 199 

 

 

https://youtu.be/OIfbxOSi6W0 

Ljudfil på 1987 koralsättning över SvPs. 199 med orgelspel och psalmsång 

 

Musikstilen som jag valde att applicera på psalmmelodin var shuffle. ”Det är en 

benämning på danssteg av afroamerikanskt ursprung, främst förknippat med hasande 

stegföring, vars ljudeffekt gav upphov till en vanlig rytmisk ackompanjemangstyp i 

https://youtu.be/OIfbxOSi6W0
https://www.youtube.com/watch?v=OIfbxOSi6W0
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traditionell jazz, kallad shuffle ” (Nationalencyklopedin, 2019). Det finns flera olika varianter 

i undervisningsmaterialet på pianoackompanjemang och flera är mer utvecklade med 

triolunderdelningar. Jag valde att utgå från kompet som kan läsas nedanför som är ett enklare 

sätt att kompa shuffle. Accenterna i de upprepade åttondelarna blir viktiga då de gör 

ackompanjemanget rytmiskt.  

 

 

 

Notbild på shufflekompet ur undervisningsmaterialet  

 

 
 

https://youtu.be/-lF6DZLpUec 

Ljudfil på det nya arrangemanget över SvPs. 199 med orgelspel och psalmsång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-lF6DZLpUec
https://www.youtube.com/watch?v=-lF6DZLpUec
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Det nya arrangemanget på SvPs. 199  
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Jag valde shuffle till psalmen av två anledningar. Det första var att jag associerar shuffle 

med glädje. Psalmen nr 199 är för mig förknippad med skolavslutning och sommar vilket jag 

förknippar med lycka. Den andra anledningen var harmoniken i koralen. När jag analyserade 

1987 - års koralsättning visade det sig att harmoniken kretar kring tonikan, dominanten och 

subdominanten. Den harmoniska förändringen mellan ackorden beror på basgången som 

vandrar mellan grundton och ters i ackorden. Det är inga färgningar på ackorden förutom den 

lilla sjuan i dominanten så ackorden är uppbyggda på treklanger. Shufflekompet i 

brukspianomallen är skriven så att det är ett rytmmönster per takt och det gör att harmoniken 

förändras först efter en takt.  Jag förenklade harmoniken till psalmmelodin till ett ackord per 

takt och kunde på så applicera kompet på psalmen. I takterna nr 11 och 15 i det nya 

arrangemanget fick jag ändra på rytmmönster så det skulle passa med den harmoniska 

förändringen.   

 

När jag experimenterade med att föra ihop kompet med melodin tyckte jag att det var 

svårt att göra shufflekompet rytmiskt spännande, så att kompet inte låter som jämna åttondelar 

utan att vissa åttondelar är mer markerade än andra. Anledningen varför det lät orytmiskt till 

en början var för att det är svårt att spela ena ackordet lättare och det andra tyngre i en snabb 

rörelse. Till skillnad från ett piano där ljuden ter sig annorlunda ju hårdare tangenten trycks 

ner är orgelns ljud detsamma oavsett hur hårt jag slår an en ton. En möjlighet var att skriva in 

triolunderdelningar i ackompanjemanget och därmed ge kompet en källa till rytm. Jag valde 

bort den idén då det blev för tekniskt svårt att spela, arrangemanget skulle inte bli ett 

”etydstycke” utan istället ett användbart ackompanjemang.  Som ersättning till 

triolunderdelningen behöll jag den enklare shufflemallen och jobbade istället på att markera 

åttondelarna olika för att göra rytmen mer spännande.  

        I den första versionen av arrangemanget var jag sparsam i min harmonik och utgick jag 

från fem ackord genom psalmen. När andra fick lyssna på koralen var en synpunkt att det 

saknades mellandominanter. Jag valde därför att utöka harmoniken och ett exempel på det är i 

takt 11 där ett D7 (mellandominant) går till ett G-moll. Små förändringar som gjorde 

arrangemanget mer utvecklat.   

 

Om mitt koralackompanjemang ska användas kan spelaren tänka på följande gällande 

registrering; Registrera pedalen med bärande och tydliga stämmor. Det kan vara 16 – fots och 

8 – fots principal. Det bör undvikas att använda svaga och mörkare basstämmor eftersom 

kompet kräver tydlighet och hörbara accentskillnader mellan åttondelarna. I vänsterhanden 

räcker det med en 8-fots principal för att matcha med pedalen, alternativt en 4 – fots flöjt för 

att få en tydligare topp i klangen. Det viktiga är att pedalen och vänsterhanden är tydliga men 

inte allt för utmärkande så att högerhandens cantus firmus försvinner. I cantus firmus ska det 

vara en soloregistrering som utmärker sig från kompet. På inspelningarna har jag använt mig 

av orgeln i orgelsalen på musikhögskolan i Piteå och där finns det gott om register som gör att 

solostämman sticker ut, ett krumhorn till exempel. En annan variant på solostämma kan vara 

8 – fots och 2 – fots principaler plus en alikvotstämma som klangtopp. Tekniskt sätt kan 

kompet vara svårt att spela. Jag råder spelaren att lyssna separat på vänsterhanden och pedalen 

för att spela rytmen rätt och för att kunna sätta accenterna på korrekt plats och därefter kan 
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melodin läggas till. Tempot i psalmen ”Den blomstertid nu kommer” har av tradition spelats i 

ett tryggt tempo som inte är för snabbt. I mitt arrangemang krävs det att koralen spelas 

snabbare än vanligt för att ackompanjemanget inte ska låta tröttsamt. Innan psalmen ska 

sjungas behöver koralen spelas igenom en gång så att psalmen först presenteras för 

församlingen.   

 

Jag är nöjd med slutversionen. Koralackompanjemanget har ett tydlig shufflekomp som 

passar till melodin. Svårigheten i koralen är inte rytmiken i vänsterhand och pedal utan är 

accenterna. När jag spelar arrangemanget är det naturligt och flyter bra i rytmik och 

harmonik.  

  

5.2 SvPs. 84 Vi lyfter våra hjärtan, ur 1986 års psalmbok med bossanova-

ackompanjemang  

Psalmmelodin är komponerad av Melchior Teschner (1584 – 1635) och melodin var 

från början tänkt som en begravningspsalm och publicerades första gången år 1614 i 

Frankfurt. Melodin har sedan använt med en mängd olika psalmtexter. ”I kb [koralboken] 

1820 användes den till bland annat Den blida vår är inne och i den tidiga frikyrkliga 

sångsamlingar till Den blomstertid nu kommer.” (Nisser, Selender och Bernskiöld 2014, 236).  

I 1986 års psalmbok är melodin mest förknippad med vigselpsalm nr. 84, Vi lyfter våra 

hjärtan. Anders Frostenson (1906–2006) har skrivit den svenska texten.   

 

1987 års koralsättning på SvPs. 84 

 

 
 

https://youtu.be/v2gy6BenCxs 

Ljudfil på 1987 korasättning över SvPs. 84 med psalmsång och orgel 

https://youtu.be/v2gy6BenCxs
https://www.youtube.com/watch?v=v2gy6BenCxs
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Jag valde att använda musikstilen bossanova som ackompanjemang. Stilen utvecklades 

ur sambamusiken som är en typ av populärmusik från Brasilien. ”Stilen uppstod kring 1958 

med João Gilberto och kompositören Antônio Carlos Jobim som förgrundsmän.” (NE, 2019). 

Bossanova kännetecknas av melodisk enkelhet, särskilda rytmer och harmonik med många 

färgningar. ”Musiken togs tidigt upp och gjordes internationellt känd genom jazzmusiker som 

Stan Getz.” (NE, 2019). Även i Sverige blev bossanova en omtyckt musikstil, och som 

exempel kan nämnas ”Jag tycker inte om dej”, som Lill Lindfors (1940-) spelade in 1965 

(NE, 2019). 

 

Notbild på bossanova - kompet ur undervisningsmaterialet  

  

 
 

https://youtu.be/B3Gww5MBNyM 

Ljudfil på det nya arrangemanget över SvPs. 84 med psalmsång och orgel  

 

 

https://youtu.be/B3Gww5MBNyM
https://www.youtube.com/watch?v=B3Gww5MBNyM
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Det nya arrangemanget på SvPs. 84 
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När jag matchade psalmen till ackompanjemanget tänkte jag främst på harmoniken. Jag 

analyserade koralsatsen ur 1987 – års koralbok och såg vissa harmoniska mönster som 

påminde om bossanova. Jag tänker speciellt på ackordsföljen 2 – 5 – 1 (subdominantsparallell 

– dominant – tonika) som är en harmonik följd som ofta används inom jazzen. Även om 

bossanova inte är jazz är den nära besläktad och har likheter i den harmoniska uppbyggnaden. 

En annan anledning till matchningen var brukspianomallens rytmmönster. Den sträcker sig 

över två takter och harmoniken i psalmen ”Vi lyfter våra hjärtan” kunde jag förenkla så pass 

att det rytmiska mönstret passade. En annan faktor som spelade in var karaktären i melodin 

och kompet. Jag upplever att bossanovakompet klingar mjukt trots sin kraftiga rytmik. 

Psalmens melodi kan gestaltas som en våg som går upp och ner och saknar större hopp mellan 

intervallerna i fraserna. Därför upplever jag melodislingan som mjuk och passar bra med 

bossanovakompet.   

 

I experimenterandet i att föra samman melodin och brukspianomallen hade jag störst 

problem att få harmoniken att passa till rytmmönstret. Från och med takt nio fram till slutet av 

koralen ändras harmoniken snabbare än i början av arrangemanget. Svårigheten var att lägga 

ackorden i vänsterhand så att det blev en smidig förflyttning till nästa ackord. Även 

basgången i pedalen hade sina problem. I tidiga versioner av arrangemanget upplevde jag att 

intervallen blev för stora och rörelser i pedalen alltför snabba för att det skulle bli bekvämt att 

spela. Jag valde då att förenkla som i takt tio och elva där högra foten stannar kvar på D:et.   

Jag var även tvungen att ändra basgångens rytmik på de ställen där harmoniken förändras två 

gånger per takt.  

Till en början var harmoniken baserad på treklanger men jag kände att jag behövde 

utveckla arrangemanget så det blev mer stiltroget. Jag lade till små och stora sjuor i vissa 

ackord för att skapa bossanova-känslan jag saknade.  

 

Till den som vill spela koralarrangemanget kan en tänka på följande; För att registrera 

vänsterhanden föreslår jag att använda sig av mjuka stämmor så som 8 – fots flöjter, 8 – fots 

stråkstämmor eller 8 – fots gedakt. Detta skapar en bredare och mjukare ljudmatta som passar 

till bossanova. Pedalen kan registreras men en 16 – fots subbas och en tydligare 8-fots 

stämma antingen principal eller gedakt. Pedalen och vänsterhanden matchar då varandra och 

pedalen blir tydlig då den har den drivande rytmen i arrangemanget. Till cantus firmus i 

högerhanden är det att föredra en bredare soloregistrering som sticker ut, till exempel en 8-

fots krumhorn. Jag skulle inte rekommendera att använda en oboe då den lätt försvinner i 

koralens rytmik. En starkare stämma som en 8 – fots trumpet upplever jag blir för stark och 

därför inte passa till stilen bossa. I likhet med psalm nr. 199 så finns det en tradition att sjunga 

psalmen ”Vi lyfter våra hjärtan” med ett långsammare tempo. Med mitt nya arrangemang blir 

tempot naturligt snabbare och det beror på bossanova-ackompanjemanget driver på koralen. 

När koralenarrangemanget spelas under en vigsel bör spelaren tydligt presentera stilen och 

melodin innan församlingen börjar sjunga genom att spela igenom den först en gång utan 

sång.   

 

Slutversionen på koralarrangemanget tycker jag låter bra. Ackompanjemanget har ett 

bossanovakomp som låter bra till melodin. Svårigheten i koralen är att spela rytmen till 
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koralen men när väl rytmen sitter i vänsterhanden och pedalen blir arrangemanget naturligt att 

spela. Av de fyra koralerna som mitt arbete består av är detta arrangemang den jag är mest 

nöjd med.  

 

5.3 SvPs. 150, Du segern oss förkunnar, ur 1986 års psalmbok med pop/rock- 

ackompanjemang  

Psalmen betecknas som en påskpsalm och är en lovsång, riktad till Jesus. ”Det som 

skiljer denna psalm från andra påskpsalmer är främst fokuseringen på graven, Jesus grav och 

människans egen.” (Nisser, Selender och Bernskiöld, 2014, 402). Melodin kan spåras tillbaka 

till tidig profan vismelodi. ”Ett tydligt släktskap finns med kärleksvisan Mein Freud möcht 

ich wohl mehren, tidigast känd från Lochamer Liederbuch tillkommen i Nürnberg i början a 

1450-talet.” (Nisser, Selender och Bernskiöld, 2014, 124). Erik Gustav Geijer (1783–1847) 

skrev den svenska texten och psalmen togs in i Walins psalmbok 1816. Haeffner skrev i sin 

tur till ett orgelackompanjemang till psalmen i sin koralbok år 1821 som idag liknar det 

orgelarrangemang som finns i 1987 års koralbok.  

 

 

1987 års koralsättning på  SvPs. 150 

                  

 

https://youtu.be/zjWeWzTBYVY 

Ljudfil på 1987 korasättning över SvPs. 150 med orgelspel och psalmsång  

 

  

https://youtu.be/zjWeWzTBYVY
https://www.youtube.com/watch?v=zjWeWzTBYVY
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Den musikstil jag valde att applicerade på psalmen var pop/rock. Det är egentligen två 

olika begrepp men båda beskriver genrer som ungdomar förr lyssnade på. Först kom 

rock´n´roll på 50-talet men på 60-talet började man i Sverige använde man ordet pop istället 

för rock. ”Innan dess hade man använt ordet rock när man talade om populär ungdomsmusik. 

Även de nya musikstilar som utvecklades i mitten av 1960-talet kallades för pop, trots att 

grupper som The Beatles också var starkt influerade av rock’n’roll.” (NE, 2019). 

Musikinstrument som förknippas med pop/rock är elbasen, elgitarren, piano och trummor 

ibland saxofon, bläckblås och stråkar. ”Fortfarande är skillnaden mellan pop och rock ganska 

otydlig. Numera används inte benämningen pop lika brett.” (NE, 2019). ABBA var en typisk 

popgrupp då deras låtar kan kännas igen med melodier som är lätta att nynna med och musik 

som är enkel att förstå.   

 

Notbild på pop/rock-kompet ur undervisningsmaterialet 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/edS4Fi0r6oQ 

Ljudfil på det nya arrangemanget över SvPs. 150 med orgelspel och psalmsång 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/edS4Fi0r6oQ
https://www.youtube.com/watch?v=edS4Fi0r6oQ
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Det nya arrangemanget på SvPs.150 
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När jag valde psalmen till pop/rock-kompet var det två faktorer som var avgörande. Det 

första var formen i brukspianomallen och rytmiken i melodin. I koralsatsen från 1987-års 

koralbok finns det ingen taktindelning utan den enda information spelaren får är alla breve 

och utmärkning av fraserna. Pop/rock-kompet är inte beroende av taktindelning på samma sätt 

som de övriga brukspianomodellerna jag använder till de övriga psalmerna, eftersom kompet 

inte består av speciella rytmer utan raka åttondelar i vänsterhand och markeringar i pedalen.  

Det blev en bra matchning eftersom brukspianomodellen kan följa rytmiken i melodin.  Den 

andra faktorn till valet var harmoniken i koralen. Jag analyserade koralsaten ur 1987-års 

koralbok och fick fram ackord som stämmer med den bild jag har av pop/rock. Harmonik som 

är enkel och i huvudsak utgå från tonika, tonikaparallell, subdominant och dominant. Men den 

som är uppmärksam kan se att brukspianomodellen inte stämmer överens med den slutgiltiga 

versionen på ackompanjemanget då det blev en del ändringar i skapandeprocessen.  

 

När jag började mitt experimenterande och sammanförande kompmodellen och 

psalmmelodin hade jag svårt få ett naturligt flöde i kompet. Basgångens punkterade fjärdedel 

med efterföljande åttondel var inte tillräckligt drivande och arrangemanget lät släpande. Jag 

bytte ut basgången mot fjärdedelar istället och jag hittade drivet i koralen. När jag ändrade 

basgången blev jag tvungen att ändra vänsterhanden då den blev för lik pedalens rytm. För att 

göra rytmen mer varierad flyttade jag upp pedalens ursprungliga basgång med den punkterade 

rytmen till vänsterhanden, var fjärde åttondel blev då punkterad med en efterföljande 

sextondel. Skillnaden blev att kompet blev rytmiskt mer intressant och drivande än vad 

ursprungsversionen var.  Även harmoniken har förändrats mellan versionerna och den 

tydligaste skillnaden är tillägget av mellandominanterna. De första versionerna av 

arrangemanget kretsade kring tonika, tonikaparallell, subdominant och dominant. Efter att ha 

rådslagit med lärare om harmoniken i psalmen la jag till mellandominanter för att göra 

koralen mer intressant. Två exempel är takterna 16 och 17. I takt 16 är det första slaget 

ursprungligen ett A – moll men jag bytte senare till ett A – dur för att passa som dominant till 

D – moll i tredje slaget. I takt 17 var första slaget ursprungligen ett D-moll men är nu utbytt 

till ett D – dur för att vara en dominant till G-moll i det tredje slaget.  

 

När koralarrangemanget ska spelas kan spelaren tänka på följande; För att undvika att 

det punkterade åttondelskompet inte blir otydligt kan vänsterhanden registreras med 8 – fots 

gedakt. 4 – fots flöjt, 2 – fots flöjt och alikvoter för att få en klangtopp. Pedalen kan 

registreras med en bredare klang och jag föreslår därför en 16 – fot principal/subbas och en 8-

fots principal. För cantus firmus i högerhanden rekommenderas en tydlig solo-registrering och 

förslagsvis med rörstämmor. Det kan vara trumpet, krumhorn eller clarionstämma.  Det svåra 

med att spela arrangemanget är vänsterhanden och jag rekommenderar att öva separat på 

åttondelskompet så skillnaden mellan de punkterade åttondelar och de raka åttondelar blir 

hörbar. Vänsterhanden och pedalen ska spelas staccato för att göra arrangemanget mer tydligt. 

Med fjärdedelsnoterna i basgången kan det vara svårt att känna pulsen i alla breve men trots 

svårigheten det är det viktigt koralen spelas med två slag i takten. När en församling ska 

kunna sjunga till koralen rekommenderas det att spela psalmen en gång rakt igenom så att 

kompet presenteras ordentligt innan församlingen börjar sjunga.  
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Jag är relativt nöjd med slutversionen. Koralackompanjemanget har ett svängigt 

rock/pop-komp som passar bra till melodin men harmoniken gör att kompet ibland låter 

onaturligt och hoppigt. Svårigheten i koralen är att spela vänsterhanden jämn vilken är en stor 

teknisk svårighet därför låter kompet otydligt i vissa passager. Det jag gillar mest med kompet 

är basgången med de raka fjärdedelarna.  

 

5.4 SvPs. 237, Vår Gud är oss en väldig borg, ur 1986 års psalmbok med gospel-

ackompanjemang  

Psalmen ”Vår Gud är oss en väldig borg” och på tyska ”Ein feste Bur gist unser Gott” är 

den psalm som Martin Luthers är mest kända för. Texten skrevs han år 1529 och melodin 

1531. ”Luthers psalm har haft en stark och skiftande symbolisk laddning.” (Nisser, Selender 

och Bernskiöld, 2017, 94). Ursprungstexten handlade främst om den inre kampen men har i 

senare utgåvor skrivits om ”till en kamp mot den yttre fienden” (Nisser, Selender och 

Bernskiöld, 2017, 95). Många kompositörer så som J.S. Bach, F. Mendelssohn, R. Wagner 

och C. Debussy för att några har använt melodin till olika kompositioner. Olika varianter av 

rytmer av melodi har förekommit men den psalmmelodi som finns i den svenska psalmboken 

kan vi spåra tillbaka till Haeffner och hans koralbok.  

 

 

1987 års koralsättning på SvPs. 237 

 

 

 

https://youtu.be/qaSawevf6Pc 

Ljudfil på 1987 års korasättning över SvPs. 237 med psalmsång och orgel 

  

https://youtu.be/qaSawevf6Pc
https://www.youtube.com/watch?v=qaSawevf6Pc
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Musikstilen gospeln kommer från USA och har sitt ursprung i spiritual och blues. 

Betydelsefulla växtplatser för gospeln var den protestantiska väckelserörelsen i Nordamerika 

där gospeln var en del av gudstjänstmusiken både för de svarta och vita. ”Det musikaliska och 

känslomässiga uttryck som återfinns i gospel liksom även de formella strukturerna är intimt 

förknippade med sättet att utföra predikan, böner och instrumentalmusik i de vita respektive 

de svarta frireligiösa och fundamentalistiska kyrkorna.” (NE, 2019). Gospeln har delats in i 

två olika traditioner, en vit och en svart. ”Den vita gospeln är nära släkt med världsliga genrer 

som hillbillymusik och country and western.” (NE, 2019). Men som övriga världen känner 

gospeln idag tänker de flesta på den svartas gospel. Ofta med en gospelkör som 

ackompanjeras av en elorgel, trummor, elbas och elgitarr. Där musiken uppmuntrar till 

handklappning och interaktion mellan de medverkande och med publiken/församlingen. 

Typiskt kännetecken för musiken är ”off beat-rytmik” (NE, 2019). 

 

 

 

Notbild på pop/rock-kompet ur undervisningsmaterialet  

 

 
 

https://youtu.be/nGRrw4_AzXI 

Ljudfil på det nya arrangemanget över SvPs. 237 med psalmsång och orgel 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nGRrw4_AzXI
https://www.youtube.com/watch?v=nGRrw4_AzXI
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Det nya arrangemanget på SvPs. 237 

 

 

 



25 
 

Skälet varför jag valde att applicera gospelstilen med psalmen var den enkla 

anledningen att jag redan från början av arbetet ville använda psalmen ”Vår Gud är oss en 

väldig borg”. När jag parade ihop psalmerna och kompmodellerna valde jag de tidigare 

nämnda psalmerna först och SvPs. 237 fick paras ihop med gospelkompmodellen som sista 

var kvar. I och med att slumpen avgjorde valet av parningen blev arbetet med att matcha 

kompet och melodin det svåraste arbetet av de fyra koralarrangemangen.  Gospelkompet är 

svängigt och glatt och psalmmelodin är rytmiskt ojämn och upplevs ibland i baktakt och 

ibland på slaget.  

  

Redan från början i skapandeprocessen böjande det uppstå svårigheter och den första 

var som tidigare nämnt rytmiken. I gospelkompet går det rytmiska mönstret över två takter 

och det mest optimala hade varit om fraserna i psalmmelodin var skriven på samma sätt som 

kompet. Istället är en melodifras tre takter lång vilket gör att rytmmönstret och melodin aldrig 

börjar om på ettan tillsammans. Min lösning på problemet var att förlänga rytmen i vissa 

takter. I takt 6 är rytmen förlängd med samma mönster som takten innan hade. 

En annan svårighet med det nya arrangemanget var harmoniken. I 1987-års koralbok 

har varje ny meloditon ett nytt ackord och i gospelkompet har rytmmönstret ett ackord per 

takt. Jag blev därför tvungen att göra en avvägning hur mycket jag kunde förenkla 

harmoniken så att den fortfarande var igenkännlig men också passade gospelkompet. Resultat 

blev en mix mellan färre ackord och anpassning till brukspianomallen. Det medför att 

arrangemanget kan upplevas som hoppigt på vissa ställen som exempelvis i takt 11 där det 

sker tre ackordbyten.    

 

Den som vill spela koralarrangemanget kan tänka på följande. Registrera pedalen med 

starka bärande stämmor förslagsvis 16 – fots, 8 – fots och 4 – fots principal. Vänsterhanden 

ska registreras i samma stil som pedalen med breda och starka stämmor som med 8 och 4 – 

fots principaler. I cantus firmus i höger handen föreslår jag en trumpet som soloregistrering. 

Det gör melodin tydlig och bibehåller högtidligheten i psalmen. Rent tekniskt är psalmen den 

svåraste att spela av de fyra arrangemangen då rytmiken i vänsterhanden är avancerad plus en 

pedalstämma som förflyttar sig mellan stora intervall. Det är därför viktigt att musikern övar 

vänsterhanden och pedalen tillsammans utan högerhanden till en början. Kompet kan gärna 

spelas utantill så allt fokus hamnar på melodin så att tonerna inte blir för långa mellan 

fraserna och församlingen hinner att andas. När arrangemanget ska användas bör koralen 

spelas en gång innan igenom som förspel för att tydligt presentera tempot och rytmiken för 

församlingen innan den ska sjungas. 

 

Jag är delvis nöjd med slutversionen. Jag lyckades behålla gospelkompet intakt trots en 

besvärlig melodisk rytm. Koralackompanjemanget är den mest svårspelade av de fyra 

koralerna och det beror på ett avancerat rytmmönster i vänster hand och likaså i pedalen. När 

jag spelar koralen krävs det att jag kan spela kompet utantill för att kunna frasera melodin på 

ett korrekt sätt.  
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6. REFLEKTION  

6. Tankar kring forskningsfrågorna  

”Kan jag genom att använda kompmallar för brukspiano utveckla nya sorter av 

orgelackompanjemang till koraler?”  

Varför ville jag utmana den rådande ordningen och skapa nya ackompanjemang till 

koralerna från första början? Ursprunget till arbetet länkar jag tillbaka till mina egna 

erfarenheter kring utmaningarna som vi kyrkomusiker ställs inför. Hur ska jag förhålla mig 

till de nya musikaliska influenserna när jag samtidigt måste bibehålla de gamla 

musiktraditionerna? Jag valde att utforska vad resultatet blir om jag mixar två skilda 

musikgenrer tillsammans. Genom att sammanföra olika musikaliska stilar med varandra 

skapade jag något nytt med två redan befintliga komponenter. Resultatet och svaret till den 

första forskningsfrågan finns under kapitlet processbeskrivningen och det bevisar för mig att 

jag som kyrkomusiker inte behöver välja en av stilarna utan kan låta de berika varandra.   

I mitt arbete blev det naturligt att även fundera kring orgeln som kompinstrument och 

om det går att spela kompstilar på orgel som traditionsmässigt spelas på piano. I Sverige idag 

utbildas det för få kyrkomusiker för att fylla de pensionsavgångar som kommer. Det 

uppmärksammas även i medier; ”Längre upp i Norrland har det sedan länge varit ett faktum 

att antalet organister och kantorer inte räcker till. Nu börjar bristen även märkas i Gävleborg 

och Uppsala stift.” (Söderlund, 2018). I och med att färre och färre utbildar sig till 

kyrkomusiker, kommer församlingarna tvingas anställa musiker som varken trakterar orgel, 

eller värdesätter den som arbetsinstrument. Det kommer att få konsekvenser och en sådan 

konsekvens är att orgelns varande som ackompanjemangsinstrument till församlingssång 

kommer att ifrågasättas allt mer. Jag har själv sett att inom frikyrkoförsamlingar har orgeln 

bytts ut mot andra instrument som piano, gitarr, trummor och bas. Dels för att det inte finns 

utbildade musiker som kan spela orgel men även att de inte tycker att orgel passar till musiken 

som spelas. Jag tror därför att med fler outbildade musiker på kyrkomusikertjänsterna går 

Svenska Kyrkan i samma riktning som många frikyrkoförsamlingar. Om orgeln ska överleva i 

framtiden måste jag som kan spela orgel visa på större möjligheter till ackompanjemang.  

Med mitt arbete ville jag utmana den tradition som finns inom koralspel. Jag ville skapa 

något nytt eftersom jag såg vissa begränsningar hur koralerna är utformade idag. Vad 

beskriver egentligen notbilden i 1987-års koralbok och vad får jag som spelar för 

information? ”Det givna svaret är homofon sats, alltså en sats för flerstämmig musik, där 

melodin – oftast i sopranstämman – dominerar och övriga stämmor bildar understödjande 

ackord.” (Högberg, 2013, 122). Det är alltså en fyrstämmig körsats som jag spelar som 

ackompanjemang till psalmerna. Varifrån kommer stilen ifrån? Svaret är när Haeffner i sin 

koralbok från år 1821 skrev ut koralsatserna som fyrstämmiga satser. Dillmar beskriver i sin 

avhandling en anledning till den fyrstämmiga satsen och hur den kunde användas: 

Satserna hade utformats för att organisterna skulle kunna prestera bättre ackompanjemang och 

koralerna kunna sjungas som fyrstämmiga körsånger tillsammans med församlingen som ett 

komplement till orgeln, eller möjligen som ett alternativ där instrument saknades (Dillmar, 

2001, 371). 
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Jag finner det både komiskt och bekymmersamt att Haeffner skrev koralerna för stämsång 

men trots detta har jag aldrig under mina år som gudstjänstbesökare upplevt stämsång under 

psalmsången. Istället för den homofona psalmsången, där orgeln spelar sopran, alt, tenor och 

basstämman, sjungs psalmen enstämmigt – som en monodi. Om psalmsången i kyrkan sjungs 

enstämmigt tänker jag att det bör finnas bättre sätt att ackompanjera församlingssången än den 

fyrstämmiga satsen. Högberg problematiserar den homofona satsen till psalmsången i sin 

avhandling: 

Med detta betraktelsesätt har jag tidigare fokuserat koralsatsens fyrstämmighet genom att 

utmanande fråga om den kommit att utgöra ett gissel, ett klangligt fängelse som låser in den fria 

liturgiska sången, och därmed dämpar den. Har fyrstämmigheten kommit att rent av kväva 

sången, tynga ner den, och har orgelinstrumentet med dess klang blivit den blytyngd som 

slutligen sänkt den liturgiska sången ner mot en församlingssångens ”drunkningsdöd”? Utgör 

orgelinstrumentet själva boven i dramat? (Högberg, 2013, 290). 

Jag upplever inte att Högberg ser utformningen av koralackompanjemangen som det primära 

problemet utan istället orgelspelet som kväver den flerstämmiga sången.  Jag använder hans 

argument emot den homofona satsen men understryker att vi bör utforma 

koralackompanjemang som på bättre sätt hjälper den enstämmiga psalmsången än vad den 

fyrstämmiga satsen gör idag. I mina koralsatser behandlar jag orgelackompanjemanget som 

om det vore skrivet för sång, trummor, bas och gitarr. Pedalen spelar basgången och 

trumrytmen, vänsterhanden spelar gitarrens rytm och cantus firmus i högerhanden är 

solosången. Jag vill flytta fokus från den homofona satsen till ackompanjemang för monodi. 

”Kan jag skapa nya koralackompanjemangsstilar för orgel som jag får användning av i mitt 

kommande arbete som kyrkomusiker?” 

Jag utgår ifrån att det finns ett behov att idag utveckla sättet vi ackompanjerar koraler 

på. Jag undersökte i mitt examensarbete om jag kunde vara Haeffner i vår tid och skapa något 

nytt. Undersökningen utgick ifrån att blanda äldre psalmmelodier med nya kompstilar. Att 

mixa musikstilar har gjorts otaliga gånger förut och är inte nytänkande. Det som är nytt i mitt 

arbete är att arrangera skrivna komp för orgel. På frågan om jag tar med mig 

koralackompanjemangen i mitt yrkesliv är svaret – ja. Jag vill fortsätta utveckla 

arrangemangen och då behöver jag ta dem till gudstjänsten och låta ”vanliga” församlingsbor 

sjunga till dem. Förhoppningsvis får jag höra nya infallsvinklar på ackompanjemangen som 

gör dem ännu bättre. Det jag främst tar med mig till mitt arbetsliv förutom de fyra koralerna 

är tankesättet som jag utvecklat under arbetets gång. Att tänkta nytt kring 

koralackompanjemang och att jag kan bidra till utvecklingen.  

 

6.2 Resultatet  

De färdiga arrangemang jag visar under processbeskrivningen är klara utifrån mitt 

examensarbetearbete, men som fungerande koralarrangemang till gudstjänsten kan de 

utvecklas ännu mer. Jag har lyckats sammanföra de två komponenterna kompmodell och 

psalmmelodi till fyra spelbara koraler. Jag är nöjd med resultatet men det finns två parametrar 

jag behöver inkludera innan jag kan kalla dem gudstjänstklara. Den första parametern är text. 
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När jag planerade arbetet valde jag bort den textliga dimensionen för jag tänkte att det skulle 

räcka med den musikaliska parametern. I efterhand ångrar jag mitt beslut och tycker att 

relationen mellan texterna och kompstilen saknas. I SvPs 237, ”Vår Gud är oss en väldig 

borg” ur den svenska psalmboken valde jag ett gospel-ackompanjemang och då blev några av 

reaktionerna från lärare och medstudenter att det var svårt att sjunga en högtidlig text med ett 

glatt och rytmiskt ackompanjemang.  

Den andra parametern som saknas i mina arrangemang är ett naturligt sångtempo. När 

jag komponerade tänkte jag främst på ackompanjemanget och ville att det skulle bli så 

svängigt som möjligt. Istället skulle jag ha komponerat efter den naturliga fraseringen i texten 

så att församlingen kan andas utan att känna sig stressade. I inspelningen av SvPs 237, ”Vår 

Gud är oss en väldig borg” kan man tydligt höra hur församlingen får skynda sig att andas 

mellan fraserna eftersom kompet inte tillåter dem att naturligt frasera av utan bara spelar på. 

Det stod till och med i kyrkolagen fram till år 1993 att psalmsången skulle sjungas 

”[...]ordentligt och samdräktigt, varken för hastigt eller långsamt.” (Högberg, 2013, 308). Jag 

anser därför inte att koralarrangemangen är helt färdigkomponerade utan behöver mer 

genomarbetning. I framtiden kommer jag att arbeta vidare med mina koralarrangemangen för 

jag tror nämligen att det är rätt riktning att gå i utvecklingen av koralspelet efter Haeffners 

arv.   

Jag har under mitt examensarbete varit kritiskt inställd till den fyrstämmiga homofona 

koralsatsen som 1987-års koralbok är uppbyggd på. Jag tycker istället att ackompanjemangen 

för den enstämmiga församlingssången ska skrivas om mer i stil som vi tänker oss ett komp 

till en solist. Med detta måste jag nyansera bilden av den fyrstämmiga satsen och förklara 

vilket värde den har. Den flerstämmiga homofona satsen ger trygghet till församlingssången. 

Den är enkel och tydlig i sin harmonik så att församlingen inte ska bli förvirrade av 

orgelkompet. Man kan till och med argumentera att mina arrangemang till skillnad från den 

fyrstämmiga satsen är för rörlig och inte ger stöd åt sången. Självklart skulle en församling 

vara tvungna att öva sig i det nya tonspråket men att mina koralackompanjemang skulle låta 

bra ute i en församling är jag övertygad om.  

Den fyrstämmiga stasen är en trygghet för oss kyrkomusiker då alla koralsatser är 

uppbyggda på samma sätt. Mina nya koralarrangemang ställer däremot betydligt högre krav 

på utföraren då det är rytmiska skillnader mellan varje koral, det är tre system av noter istället 

för två som i 1987-års koralbok, pedalspelet är utvecklat och istället för en baston per ackord 

är det flera hoppande rörelser under en meloditon. Jag tycker själv att det är just dessa 

tekniska svårigheter som ger orgeln unika möjligheter att vara ackompanjemangsinstrument – 

att utnyttja möjligheten att spela med båda fötterna och båda händerna samtidigt. Det som 

talar emot orgeln som ackompanjemangsinstrument är avsaknaden av en sustainpedal. Flödet 

måste hela tiden hållas igång och varje ton blir naken eftersom den hörs lika mycket under 

hela tiden den är nedtryckt. 
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6.3  Metodvalen  

Valet av de slutgiltiga fyra psalmerna blev inte särskilt svårt när jag hade en bra metod 

att välja de tio första psalmerna. Jag är därför nöjd med att jag jämförde 1986-års psalmbok 

med Wallins psalmbok och därefter gjorde valet med hjälp av kriterierna.  

Att jag använde mig av Robert Svenssons brukspianokompmodeller är jag nöjd med. 

Valet av modeller till psalmerna blev inte särskilt svårt att göra då jag hade ett begränsat urval 

att välja ifrån. En annan fördel är att Svensson kunde hjälpa mig på plats i skolan då jag 

undrade över något om kompstilarna.  

När jag audiellt spelade in resultatet tillsammans med en sjungande församling var jag 

på grund av tekniskt strul tvungen att använda mig av ZOOMH1 för ljudupptaget. Den 

ursprungliga tanken var att använda en ZOOMH3 med externa mickar för att få högkvalitativ 

upptagning. Därmed är jag missnöjd med ljudkvalitén i ljudfilerna och skulle nu i efterhand 

ha varit bättre förberedd under själva inspelningstillfället.  

Jag valde att spela in sjungna versioner till koralerna, två verser på originalsättningen 

samt två verser på det nya ackompanjemanget. Om jag kunde förbättra inspelningarna i 

efterhand skulle jag ha spelat det nya arrangemanget en gång utan sång så att lyssnaren får 

möjlighet att uppfatta det nya ackompanjemanget.  

 

I efterhand ångrar jag mig att jag bara frågade efter mina medstudenters och lärares 

åsikter. I slutändan är det den ”vanliga” församlingsbon som kommer att sjunga mina 

arrangemang och därför hade deras perspektiv också varit intressanta.  

I min harmonika analys utgick jag ifrån 1987-års koralbok. Jag är nöjd med metoden då 

den begränsade arbetet men jag tror att resultatet hade blivit bättre om jag utgått från 

kompstilen och gjort harmoniken till psalmmelodierna mer stiltrogna. 

 

6.4 Mitt bidrag till den allmänna kunskapsutvecklingen 

Jag tänker att mitt bidrag till den allmänna forskningen är att jag föreslagit en riktning 

man kan gå för att utveckla koralspelet. Mitt arbete är inte lösningen och inte unik i 

sammanhanget utan bara en pusselbit. Om jag fortsätter arbeta med arbetet på högre nivå 

skulle jag ge mer utrymme till det textliga perspektivet. Dels hur jag uppfattar texten 

annorlunda genom att applicera ett nytt komp och dels hur texten påverkar kompet. Jag 

hoppas att genom mitt arbete kunna inspirera andra att fortsätta experimentera med stilar och 

koralkompet till församlingssången. 

 

6.5 Slutord   

Under arbetet med mina koralarrangemang har jag lärt mig mycket om psalmsångens 

historia och kolsättningens utformning. Jag är tacksam att jag fått möjlighet att fördjupa mig i 
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ett ämne jag brinner för och som jag i framtiden kommer kunna använda som blivande 

kyrkomusiker. Trots att det finns utvecklingspotential i mina arrangemang är jag ändå nöjd 

med slutresultatet och överraskad att processen med att para ihop en gammal psalmmelodi 

med en brukspianokompmodell gick oväntat bra. Om någon vill använda sig av mina 

koralarrangemang har jag ett sista tips och det är att tänka på psalmens melodi primärt och 

arrangemangets rytmik sekundärt.  Även om jag inte lyckas förändra koralsättningen för all 

framtid så som Haeffner gjorde vill jag ändå se mitt arbete som en pusselbit i rätt riktning, där 

koralsatsen går bort ifrån den fyrstämmiga satsen och mer mot en ”fri” form av 

ackompanjemang.   
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