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Abstrakt 
Syftet med detta arbete är att utreda och undersöka en kördirigents förberedelser och 
instudering inför repetition och konsert. I arbetet får man följa hela processen för mig 
som dirigent fram till konsert under ett projekt med en befintlig kör.  
 
Med hjälp av litteratur och handledningar i kördirigering samt intervjuer med två 
etablerade dirigenter undersöker jag tidigare erfarenhet som gjorts på området.  
 
Resultatet av arbetet är en utarbetad arbetsmodell för en kördirigents egen instudering. 
Modellen är anpassad för i första hand större verk, men går även att applicera på kortare 
stycken. Den är även tänkt att kunna användas av andra kördirigenter. 
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Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till arbetet.  
  
Tack Erik Westberg och Petter Sundkvist för goda synpunkter och åsikter kring 
dirigering och förberedelse. Erik Westberg tackar jag även för ett gott handledarskap.  
 
Ett stort tack till Nya Motettkören och dess fantastiska körsångare. Tack även till 
Markus Wargh och Monica Groop. Det blev två fina konserter som jag länge kommer 
att njuta av att ha få varit med om.  
 
Tack till Emilia Martin och Frida Claeson för hjälp med inspelning av konserten i 
Studio Acusticum.  
 
Slutligen vill jag tacka min familj, min fru och mina barn för allt stöd ni ger mig. Tack! 
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1. Inledning 
 
Under de senaste 20 åren har jag ägnat en stor del av min musikaliska tid till kör och 
körmusik, dels som korist men gradvis alltmer som dirigent. Det var som ung tonåring 
jag fick mina första upplevelser av att sjunga i blandad kör. Tidigare hade jag endast 
sjungit i barnkör, (visserligen) ibland två- eller trestämmigt. Jag fick följa med min 
pappa, som är kyrkomusiker, för att sjunga i den kyrkokör han ledde. Det var en stor 
upplevelse för en 14-åring, även om svårighetgraden på de stycken som framfördes inte 
var särskilt hög. Eftersom ledaren var min pappa, tror jag att jag noterade och iakttog 
hans arbete med och framför kören mer än vad jag skulle ha gjort om någon mer okänd 
person varit körledare. Det var nog där och då som jag började intressera mig för och 
identifiera mig med rollen som körledare och dirigent. Jag kom särskilt att notera det 
arbete han gjorde på körövningarna när de olika stämmorna med sina olika svårigheter 
skulle läras in. Att vara körledare var ju inte bara att stå framför kören och ”vifta med 
armarna”, utan krävde arbete som inte alltid hade så mycket med stycket att göra.  
     
Under mina universitetsstudier som musiklärare och därefter körpedagog kom jag att 
möta arbetet med den mer ”professionella” kören. Med det uttrycket menar jag en kör 
där samtliga sångare läser noter (vilket inte alls är säkert att alla kan i en amatörkör). 
Dessutom en notläsning, ett gott gehör och där sångarna har skolade röster med god 
kvalitet i hela röstregistret. Det ställs högre krav på slagteknik och musikalisk 
gestaltning för att leda (och inte ledas av) en sådan kör. En ”professionell” kör är mer 
självgående och där är kraven på dirigentens förmåga att tillföra något avsevärt högre.     
     
Allteftersom svårighetsgraden höjts på de verk och stycken jag framfört, har jag kommit 
till insikten att en dirigents mest tidskrävande (och kanske viktigaste!) arbetsuppgift 
består av den egna instuderingen och det egna förberedelsearbetet. Detta är det arbete 
som dirigenten utför helt själv, ofta i ensamhet, långt bort från estrad och glamour. 
Instuderingsarbetet är själva förutsättningen för ett gott ledarskap. Nämligen, att komma 
väl förberedd till repetitionen! 
 
Inom ramen för detta examensarbete kommer jag att undersöka mitt eget 
instuderingsarbete och processen inför repetition och konsert i min roll som dirigent. 
Som kördirigent vill jag få veta vad det innebär att vara väl förberedd till repetition och 
konsert, och hur jag på bästa sätt blir det.  
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1.1 Ämnesspecifika begrepp 
Instudering eller egen instudering 
För de allra flesta kördirigenter och i den mesta kördirigeringslitteraturen avser 
begreppet instudering nästan helt uteslutande den process och det arbete som äger rum 
under själva repetitionen tillsammans med kören/ensemblen. Detta är i första hand inte 
ett arbete om repetitionsarbete, utan snarare om den process som kördirigenten 
genomgår själv före repetitionerna. Därför har jag valt att konsekvent använda mig av 
begreppet egen instudering när jag åsyftar dirigentens eget förberedelsearbete.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att utreda och undersöka mina förberedelser och egen instudering 
inför repetition och konsert med kör.  
 

• Vad innebär det för en kördirigent att komma förberedd till repetition och 
konsert? 

 
• Finns det olika sätt att utföra sitt eget instuderingsarbete på, och hur påverkas 

kören och sedan det slutliga resultatet av dessa olika instuderingssätt? 
 

• Ser det egna instuderingsarbetet olika ut i olika faser av repetitionsprocessen? 
 

• Hur påverkas man som kördirigent av att lyssna till inspelningar av de verk som 
ska framföras, och finns det för- och nackdelar med detta? 

 
Jag hoppas kunna arbeta fram en handfast och användbar modell för egen instudering 
som jag, och även andra kördirigenter, kan komma att använda för framtida bruk.  
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3. Material och metod 
 

3.1 Kördirigentens roller 
Kördirigentens roll har många delar och ansikten. Tone Bianca Dahl skriver i sin bok 
Körkonst – om sång körarbete och kommunikation (2003, s 51) om sex olika yrkesroller 
som hon upplever ryms inom dirigentens arbetsområde: ”musiker, pedagog, 
människokännare, administratör, ledare och armviftare”. Thomas Caplin räknar i sin 
bok På slaget! En bok om körledning (2000, s 76) upp 13 helt och hållet praktiska 
uppgifter som ofta även hamnar hos kördirigenten att klara av. Några av dessa uppgifter 
skulle vara att: trycka program, ordna med transport, ringa till lokaltidningen, veta var 
toaletterna finns, köpa blommor till sig själv, o.s.v. 
     
Alla praktiska göromål till trots, är det ändå dirigeringen och det musikaliska och 
konstnärliga arbetet som är kördirigentens huvuduppgift. Därför redovisar jag i 
huvudsak de musikaliska arbetsuppgifterna och berör endast kort de utommusikaliska 
arbetsuppgifterna.   
 
För att begränsa mitt arbete något, uppehåller jag mig inte vid slagteknik och alla dess 
olika aspekter. Det här är inte ett arbete i dirigeringsteknik.  
 
 

3.2 Förberedelse/egen instudering 
Gemensamt för de olika böcker, avhandlingar och handledningar kring dirigering i 
allmänhet och kördirigering i synnerhet jag läst är förberedelse det viktigaste för en 
dirigent. Eric Ericson poängterar det i boken Kördirigering (Ericson, Ohlin & 
Spångberg, 1974, s 99): 
 

”Även om det kan förefalla självklart, tror jag att det är nödvändigt att understryka vikten av att en 
dirigent kommer till repetitionen med en bestämd musikalisk uppfattning och en fullständig teknisk 
behärskning av det stycke, som ska instuderas.”  

 
Frågan är då, på vilket sätt kan och bör en dirigent på bästa sätt skaffa sig denna 
bestämda musikaliska uppfattning och fullständiga tekniska behärskning? 
 
Dahl betonar i sin argumentation att det textliga materialet ska prioriteras. Texten och 
det sjungna ordet är ju det som skiljer vokalmusik från all annan musik. Ofta ligger 
även texten till grund för kompositörens val av uttrycksmedel. Dahl menar alltså att det 
första en dirigent bör göra är att skaffa sig ett förhållande till texten, med en ungefärlig 
bild av vad den betyder. Ibland är det dock inte tillräckligt. Det kan vara mycket viktigt 
att förstå vad varje enskilt ord betyder, menar Dahl. Om texten skulle vara på ett annat 
språk än man själv behärskar, kan det visa sig bli en utmaning.  
     
Min erfarenhet är att det som allra mest underlättar den egna textliga förståelsen, är om 
man kan hitta en ordagrann översättning samt en poetisk översättning. I en exakt, 
ordagrann översättning mister språket nästan alltid sin meter och poesi. Där kan en 
poetisk översättning, även om den inte har den exakt samma innebörd som 
originaltexten, vara till stor hjälp i att hitta rätt sorts stämning och atmosfär i stycket. 
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Thomas Caplin betonar även det textliga som viktigt och nämner även att när texten är 
på latin gäller det att välja vilket sorts latin som ska uttalas. Ska det t.ex. vara fransk, 
italiensk eller skandinavisk uttalsregel? Eftersom Requiem av Duruflé är på latin blir 
detta en detalj att besluta om. Jag kommenterar detta senare i arbetet.  
 
All instudering och förberedelse har ett syfte. Caplin beskriver det med följande ord:  
 

”För koristerna kan körövningen kännas som att sitta i en båt som far genom okända vatten, med 
många blindskär. Om de då inte känner att båten styrs med säker hand, skapas en osäkerhet. Kören 
behöver känna kaptenens säkra hand vid rodret, då går det att slappna av och hålla utkik efter sin 
stämma.”  

På slaget! En bok om körledning (Caplin, 2000, s 52) 
 
En noggrann och grundlig egen instudering är alltså av största betydelse.  
 
3.2.1 Metod och teknik för egen instudering 
När det gäller det en kördirigents egen instudering räknar Caplin upp i kapitlet 
Instuderingsmetodik (s 47-55) en arbetsordning med olika beståndsdelar han 
rekommenderar.  
 

• Instudering av text 
Här går man igenom allt som har med texten att göra. Författare, uttal, 
översättning.  

• Musikalisk helhet – förståelse  
Här går man igenom dispositionen och de stora dragen i verket. T ex: hur många 
sidor är stycket? Hur många satser? Vilka tonarter används?   

• Instudering: musik 
Här är det horisontell instudering och vertikal instudering som utförs. Med 
horisontell instudering avses att kördirigenten går igenom och sjunger igenom 
stämmorna var för sig. Med vertikal instudering menas att kunna sjunga 
ackorden i varje takt uppifrån och ned, ton för ton, precis som när man ger ton. 
Detta görs för att utveckla förmågan att raskt uppfatta och kunna korrigera fel i 
ackorden. Caplin kallar detta förmågan ”att lyssna spektralt”.  

• Instudering: taktering/dirigering  
Nu bör man dirigera igenom alla stämmor, en och en, och gärna sjunga 
samtidigt. Syftet med att detta är att kunna ge samtliga stämmor nödvändiga 
impulser och uppmärksamhet gällande insatser, rytm, frasering, dynamik.  

• Musikalisk helhet: dirigering 
Därefter kan man börja dirigera den musikaliska helheten, samtliga stämmor, 
helst under tystnad. 

I Musiklära: en handbok (1995, s 4-5) listar Björn Roslund sju musikaliska 
beståndsdelar som musik består av: tonhöjd, tonlängd, tempo, klangfärg, dynamik, 
artikulation och harmonik. Roslund menar att det krävs vissa förutsättningar, där var 
och en av dessa byggstenar bidrar till att bilda en musikalisk enhet, givetvis på olika sätt 
för olika sorters musik.   
     
I min mer detaljerade analys och instudering, kommer jag att använda mig av Björn 
Roslunds lista på musikaliska beståndsdelar, men någorlunda förändrad. Roslunds lista 
är inte tänkt för partituranalys, men kan modifieras till en närapå heltäckande och 
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grundlig modell i det mer detaljerade analysarbetet. Den inbördes givna ordningen 
passar dock inte helt mitt syfte, vilken jag även förändrar.  
 
 
3.2.2 Skapa en egen arbetsmodell 
För att förenkla och göra det egna instuderingsarbetet mer överskådligt omvandlar jag 
Caplins arbetsordning till en egen modell. Innehållet blir ungefär detsamma, men jag 
använder andra ord särskilt när det gäller den analyserande delen. Arbetsordningen för 
den egna instuderingen och förberedelsen blir då följande:   
 

• Övergripande instudering, helikopterperspektiv 
o bakgrundsinformation 
o övergripande form  
o textanalys, översättning, uttal.  

 
• Detaljerad instudering, nere på marken-perspektiv  

o Gå igenom nedanstående parametrar sats för sats, avsnitt för avsnitt, 
takt för takt, slag för slag. Notera/skriv i partituret.  

Stämfördelning – Notera eventuella delningar i stämmor, och hur 
man fördelar kören på dessa.   
Taktart – Är taktarten statisk i stycket eller förekommer det 
förändringar? 
Tempo – Är tempot statiskt i stycket eller förekommer det 
förändringar? Finns ritardandi, fermater, eller andra tidsförändrande 
element? 
Tonalitet – Vilken tonart är det, och förändras den i stycket? 
Eventuellt ovanligt modus? 
Frasering – Notera hur samtliga stämmor ska utföra samtliga fraser. 
Notera även andningar.  
Artikulation/rytmik – Vilken sorts artikulation ska utföras? Finns det 
polyrytmik eller andra rytmiska svårigheter? 
Textplacering – Notera var slutkonsonanter placeras, hur eventuella 
diftonger utförs eller andra eventuella uttalsmässiga detaljer. 
Eventuell översättning skrivs med fördel in i partituret.  
Dynamik – Notera samtliga dynamiska element som grundnyanser 
men även crescendo och diminuendo.  
Tonhöjd/omfång – Finns det sångtekniska svårigheter, extremlägen, 
svåra intervall eller andra förutsägbara röstrelaterade problem? 
 

• Instudering av stämmor och taktering   
o Dirigera/taktera och sjung igenom alla stämmor en och en, utförande 

nyanser, fraseringar, agogik och övrigt som framkommit under 
analysen.  
 

• Dirigering, helhet  
o Dirigera samtliga stämmor/helheten, välj ut och markera vilka 

insatser och impulser som ska förmedlas till kören.  
 



7 
 

3.3 Duruflés Requiem 
3.3.1 Bakgrund 
Requiem (Op.9), är Maurice Duruflés i särklass största och mest populära verk, och 
tillägnat minnet av sin far. Det har en ryktbarhet om att vara ett av de verkliga 
mästerverken ur 1900-talets körrepertoar, och är ett av de mest framförda körverken 
världen över.  
     
Det råder delade meningar om tillkomsten av rekviet, om vem som var den faktiska 
beställaren av verket; Duruflés förläggare Durand eller Vichyregimen? (Frazier, 2007) 
Duruflé gjorde själv ingen hänvisning eller notering om detta, och det får därför förbli 
okänt. Vad som dock är känt är det faktum att Duruflé kring år 1945 arbetade på en svit 
för orgel, där han inkorporerade de olika liturgiska melodierna ur den gregorianska 
Mässa för de döda (Missa pro defunctis). Ur arbetet med orgelsviten uppstod det som 
kom att bli hans Requiem (Op.9). Dirigenten och forskaren Jeffrey Warren Reynolds 
berättar om detta i sin avhandling The choral music of Maurice Duruflé (2000). 
     
I biografin Marurice Duruflé, The Man and His Music, (Frazier, 2007) redogörs för att 
Duruflé ska ha känt en viss oro över de rytmiska subtiliteter och finesser som 
karaktäriserar gregoriansk kyrkosång i den inledande delen av kompositionsprocessen. 
Han kontaktade då en erkänd expert på området; författaren, teologen och musikern 
Auguste Le Guennant för rådgivning. Le Guennant visade då Duruflé på de regler och 
principer som möjliggör de långa melodiska linjerna och, inte minst dessas naturlighet, i 
främst den gregorianska kyrkosången. Lite förenklat innebär Le Guennants principer att 
tyngdpunkten i respektive sjunget ord inte sätts på dess vanliga, betonade plats utan 
sätts på dess sista stavelse genom att där använda en lång melism1. Melismer 
omväxlande fördelat i två- eller tregrupperingar är ett mycket karaktäristiskt element i 
en sådan typ av sångform. Genom användandet av långa melismer på ordets ”svagare” 
stavelser förstärks dessa. Det gör i sin tur att vårt ”moderna” system med ett monotont 
användande av ett inledande starkare taktslag sätts ur spel. (Se musikexempel 2 i avsnitt 
4.3.2) I Le Guennants tolkning av gregoriansk kyrkosång finns inga starka taktslag, bara 
svaga. Här uppstår de långa melodilinjerna som sträcker sig över och bortom 
taktstrecken, både bildligt och bokstavligt.  
 
3.3.2 Duruflé och Fauré 
Formmässsigt har Duruflés Requiem stora likheter med det rekviem som landsmannen 
Gabriel Fauré komponerade ca 50 år tidigare. Duruflé använder ett identiskt 
textinnehåll, där en väsentlig del utelämnats. Offertorium, som i Duruflés rekviem 
benämns Domine Jesu Christe, följer efter Kyrie och därmed utelämnas Dies Irae-
sekvensen. Båda rekvierna använder dock den sista strofen ur Dies Irae, (”Pie Jesu”) på 
exakt samma ställe; mellan Sanctus och Agnus Dei. Dies Irae, med sin högdramatiska 
text från 1300-talet, är välkänd för sina profetiska beskrivningar om den yttersta domens 
fasor och vedermödor. 
     
Varför har då både Duruflé och Fauré utelämnat den svavelosande Dies Irae, eller 
snarare förkortat den endast till Pie Jesu? Reynolds (2000) menar för det första att Pie 
Jesu-strofen är den enda versen i Dies Irae-sekvensen som inte berättar om den yttersta 
domens alla fasor utan snarare ber om förlåtelse och försoning för alla som dött. Fritt 
översatt lyder den: Nådefulle Herre Jesus, giv dem evig frid. Det är i denna idé och 
                                                 

1  En melism uppstår då två eller flera toner sjungs på en och samma stavelse.  
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önskan om en fridfull befrielse i döden till den eviga vilan, som är det särskiljer 
Duruflés och Faurés rekvier från andra kända tonsättningar av t ex Mozart, Verdi, 
Britten eller Stravinsky. Där har Dies Irae-sekvensen bildat en dramaturgiskt spännande 
och på det sättet viktig del av verket. Att sedan både Duruflé och Fauré valt att avsluta 
sina rekviem med In Paradisum…Requiem  understryker ytterligare bönen och önskan 
om en fridfull, och inte fasansfull färd från denna värld till nästa.  
     
Reynolds hävdar vidare att ytterligare en tänkbar förklaring till exkluderandet av Dies 
Irae-sekvensen är att den texten skildrar sitt innehåll i tredje person. Både Duruflés och 
Faurés rekviem är skrivna ur ett personligt perspektiv och riktar sig båda till den 
enskilde gudstjänstdeltagaren och dennes/dennas upplevelse emot döden.   
     
Ytterligare en likhet som Duruflés och Faurés rekvier delar är nyttjandet av solister: 
barytonsolisten samsas med kören i textavsnitten Domine Jesu Christe och Libera me, 
och Pie Jesu är en solosats för sopranen. Observera att Domine Jesu Christe benämns 
som Offertorium i Faurés Requiem, men det textliga innehållet är detsamma. 
     
Duruflé delar dock upp texten på ett annat sätt än Fauré när han separerar Introït från 
Kyrie, och även Agnus Dei från Lux Aeterna. Reynolds (2000, s 11) poängterar dock att 
Duruflé har indikerat med termen ”Enchainez” (sammanlänkade) att Introït och Kyrie 
ska framföras utan avbrott, som om de vore samma sats.  
 
Fauré 

I. Introït -Kyrie 
II. Offertorium 

III. Sanctus 
IV. Pie Jesu 
V. Agnus Dei 

VI. Libera me 
VII. In Paradisum 
 
 
 

Duruflé 
I. Introït 

II. Kyrie 
III. Domine Jesu Christe 
IV. Sanctus 
V. Pie Jesu 

VI. Agnus Dei 
VII. Lux Aeterna 

VIII. Libera Me 
IX. In Paradisum 

 
Melodiskt och textligt är Duruflés Requiem uppbyggt på det liturgiska recitativet, 
hämtat från den gregorianska begravningsmässan, som Cantus firmus2, i var och en av 
de 9 satserna. (Reynolds, 2000) Ovanpå detta (eller under, om man så vill) är det 
instrumentala ackompanjemanget och övriga körstämmor skrivet i en modernare och 
mer romantisk stil.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Cantus firmus, förkortat c.f. (från latinets ”fast sång”) användes ursprungligen som benämning på 
gregoriansk koral. Senare har termen använts till att markera den melodibärande stämman i en 
flerstämmig komposition. Cantus firmus kan uppträda på många varierande sätt: i olika stämmor, i 
längre eller kortare notvärden, från övriga stämmor melodiskt och artmässigt skild struktur, o.s.v. 
(Sohlmans musiklexikon, 1975) 
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3.3.3 Versioner 
Det finns tre utgivna versioner av Duruflés Requiem, där körstämmorna och 
solostämmorna för baryton och mezzosopran är identiska i alla tre versionerna.  
 

• Version nr 1, som är den första versionen som uppfördes, är den version Duruflé 
själv ska ha framhållit som den främsta. Detta är föremål för en del tvister än 
idag. Den är skriven för orgel och fullstor symfoniorkester. 

• Version nr 2 är skriven för orgel och reducerad orkester. Orkesterstämmorna 
består av stråkar och trumpet- och timpanistämmor, varav de två sistnämnda kan 
uteslutas.   

• Version nr 3 är instrumenterad för endast orgel (med möjlighet för solocello i 
sats nr 5, Pie Jesu).  

 
Det är version nr 3 (utan solocello) som jag ska göra.  
 

3.4 Kör och konsert 
I min anställning som kyrkomusiker i Luleå domkyrkoförsamling har jag förmånen att 
få leda en kör av det mer professionella slaget. Kören, som heter Nya Motettkören, 
består av cirka 20 sångare från Luleå, Piteå, Boden och Arvidsjaur. De flesta av 
medlemmarna är kyrkomusiker, musiklärare eller har annan musikalisk utbildning. 
Kören arbetar projektvis och har två produktioner per år, en för varje termin.  
     
Den musikaliska delen, utgörs av två konserter med Nya Motettkören, som jag som 
dirigent leder. I dessa konserter framförs Requiem (Op.9) för kör, sopran- och 
barytonsolist och orgel av Maurice Duruflé samt ett nyskrivet verk av Emil Råberg för 
kör som uruppförs.  

 

3.5 Intervjuer med andra dirigenter 
Att ta del av andra dirigenters erfarenheter och lärdomar är klokt och ofta nödvändigt. 
Jag väljer därför att genomföra en enklare intervju med två erfarna och meriterade 
dirigenter: Erik Westberg, kördirigent och professor i kördirigering och körsång, samt 
Petter Sundkvist, orkesterdirigent och professor i orkesterdirigering. Båda dirigenterna, 
som jag tidigare studerat för, innehar respektive professur vid Institutionen för konst, 
kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. De är dessutom två olika 
typer av dirigenter. Erik Westberg är en utpräglad och erfaren kördirigent, och var 
därför ett naturligt val som intervjuobjekt. Petter Sundkvist är en tydligt uttalad 
orkesterdirigent som valde jag för att jag anser orkesterdirigenter vara duktiga på 
analysarbetet av partitur. Dessutom skulle det vara intressant att få veta om det kunde 
finnas skillnader i förberedelserna mellan en typisk kör- respektive orkesterdirigent.   
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3.6 Inspelningar 
Jag vill undersöka hur min uppfattning av musiken påverkas av att lyssna till 
inspelningar av verken under instuderingen. Därför väljer jag ut tre olika inspelningar 
av Duruflés Requiem med olika dirigenter och körer. Jag lyssnar endast till de inledande 
två satserna från respektive inspelning. Först efter att repetitioner och konserter är 
avklarade lyssnar jag igenom hela inspelningarna. Då får jag se om det har blivit någon 
skillnad i interpretation eller annan påverkan av mitt arbetssätt i repetitionsarbetet. 
 
3.6.1 Analysera inspelningar 
En modell vad gäller inspelningar och ett tillgängligt arbetssätt för att analysera dessa 
beskrivs i kapitlet The analysis of interpretation ur A Beethoven enigma – performance 
practice and the piano sonata, opus 111 av Joanna Goldstein (1988).  
     
Goldstein menar att det vid instudering av ett stycke, eller i förberedelse till en 
instudering, kan det ibland vara nyttigt att lyssna till en inspelning av stycket. Antingen 
bara för att få höra hur stycket låter och få sig en snabb uppfattning av detta, eller för att 
gå djupare in i stycket vad gäller tempo, klang, dynamik, tolkning, o.s.v. Vad gäller det 
senare alternativet kan det då vara klokt att lyssna till ett flertal inspelningar. 
 
3.6.2 Välja inspelning 
Goldstein menar att då man ska studera musikalisk interpretation, är det en omöjlighet 
att göra detta utan att ta hänsyn till det faktiska framförandet och att det är viktigt att 
lyssna till mer än en inspelning. Att noga välja ut ett fåtal inspelningar, föreslagsvis tre, 
ger stor möjlighet att hitta väsentliga skillnader och likheter i tolkning menar Goldstein. 
Ytterligare en parameter att ta hänsyn till, i fråga om val av inspelning, är givetvis den 
ljudmässiga kvaliteten och årgången på inspelningen. Inspelningstekniken har 
utvecklats under åren, och visserligen har äldre inspelningar en hel att bidra med, men 
att välja relativt nya inspelningar är att föredra. Väljer man en äldre inspelning är det 
fördelaktigt om den är gjord hos några av de större inspelningsstudiorna, t.ex Decca 
eller Deutsche Grammophon.    
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4. Genomförande 
 

4.1 Projektet startar  
Tidigt på vårterminen 2015 samtalar jag med Markus Wargh, domkyrkoorganist och 
Nya Motettkörens stadigvarande organist om lämplig repertoar för höstterminens 
kommande projektomgång. Det visar sig att han under en tid närt en längtan till att få 
göra Duruflés Requiem. Jag känner till verket som sådant, men har varken hört, sjungit 
eller dirigerat det förut. Det betyder att jag skulle kunna gå in i detta arbete med öppna 
ögon och öron, helt utan författade meningar.    
     
Verket är dock lite för kort för att ensamt utgöra en hel konsert, så jag föreslår att vi 
beställer ett verk som uruppförs som inledning på konserten. Jag kontaktar 
kompositören Emil Råberg, som skrivit beställningsverk till kören tidigare. Råberg 
tackar ja till uppgiften, som består i att skriva ett a cappellaverk för fyrstämmig kör med 
durata på 6-8 minuter. Som textmaterial föreslår jag en ganska välkänd bibeltext ur 
Uppenbarelseboken som jag tror ska passa väl ihop med Duruflés Requiem. 
 
 
 
 

4.2 Praktiska detaljer 
4.2.1 Tidsplan och repetitionslokal 
Cirka 6 månader innan konsert, i slutet på april 2015, lägger jag upp en tidsplan för 
produktionen. Efter att ha bokat de två konsertlokalerna, Luleå domkyrka och Stora 
salen i Studio Acusticum, lägger jag upp följande tidsplan:  
 

• Repetition 1, körrummet 5 oktober 2015, kl 19-21.30 
• Repetition 2, körummet    9 oktober, kl 19-21.30  
• Repetition 3, domkyrkan 10 oktober, kl 10-14 
• Repetition 4, domkyrkan 19 oktober, kl 19-21.30 
• Repetition 5, domkyrkan 24 oktober, kl 13-16.30 
• Konsert Domkyrkan 24 oktober, kl 18 
• Repetition, Studio Acusticum 25 oktober, kl 14-15 
• Konsert, Studio Acusticum  25 oktober, kl 16 
 

Valet av repetitionslokal kan tyckas mest vara av praktisk karaktär, att alla ryms och att 
det finns möjligheter till kaffe och te (inte helt oviktigt), o.s.v. Visst är det så, men när 
man väljer lokal (om man nu har möjligheten att välja), väljer man även akustik. Och 
akustiken är en starkt påverkande faktor på sångare och en kör.  
     
Jag har tillgång till två lokaler under repetitionerna: körrummet och domkyrkan. 
Körrummet är ett relativt ”torrt” rum, med kort efterklang på mindre än 1 sekund. 
Domkyrkan däremot är ett rum med en efterklang på cirka 5 sekunder. Det är således 
två rum med helt olika akustiska förutsättningar.  
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Thomas Caplin (2000, s 84) räknar upp tre faktorer som rummet i sig självt påverkar: 
 

1. Hur väl koristen hör sig själv 
2. Hur väl koristen hör de andra i sin stämma 
3. Hur väl koristen hör de andra stämmorna 

 
Sedan kan man även arbeta med olika uppställningar och placeringar av kören för att 
eventuellt korrigera en eller flera av dessa faktorer.   
     
Min egen erfarenhet är att rumsefterklangen och längden på den är en stark påverkande 
faktor på en kör. Ett rum med liten eller ingen efterklang (ett torrt rum) kan upplevas för 
en sångare som att man inte får någon hjälp utan måste jobba mer med rösten för att 
”fylla ut” rummet. Det kan alltså kännas jobbigare att sjunga i ett sådant rum. Den stora 
fördelen med ett ”torrt” rum är just detta att sångarna måste vara mer aktiva i sitt sätt att 
använda rösten. Dessutom hörs allt mer tydligt och exakt än i ett rum med mer 
efterklang.  
     
Ett rum med mer efterklang, cirka 2-3 sekunder, upplevs behagligare att sjunga i. Det 
kan nästan kännas som att man bara behöver sätta an tonen och sedan bär den sig själv. 
Så är det förstås inte, men känslan i rösten blir något åt det hållet. Nackdelen med ett 
rum med lång efterklang är att när efterklangen börjar vara alltför lång, cirka 5-6 
sekunder, blir det att efterklangen börjar blanda sig med körens direkta klang. Det blir 
lite grötigt och upplevs som att ljudet bara rullar runt och runt i rummet. Det kan även 
bli svårare för koristerna att höra båda sig själva och varandra.  Som dirigent finns det 
alltså flertalet aspekter att ta hänsyn till när det gäller akustik.  
 
Jag gör en plan för hur repetitionerna ska fungera, enligt följande: 
 

• Repetition 1 och 2 sker i körrummet. Under dessa repetitioner kommer vi att 
jobba med att få alla toner, all text och dynamik på rätt plats. Under 
repetition 2 ska vi kunna börja arbeta mer detaljerat, och kören ska ha 
kännedom om hur vi ska frasera och musicera mer övergripande. Kören ska 
känna och veta hur jag som dirigent vill att det ska låta, kanske inte på 
detaljnivå, men i stora drag.  Här är det viktigt att jag har största möjlighet 
att höra bra.  

 
• Repetition 3 börjar i domkyrkan och avslutas i körrummet. Nu ska 

detaljarbetet börja sitta särskilt när det gäller intonation, dynamik och 
fraseringar börja sitta.  

 
• Repetition 4 sker i domkyrkan. Det blir första repetitionen tillsammans med 

orgel. Här kollar vi av tempi, dynamik, övergångar, och framförallt balansen 
mellan kör och orgel. Eventuella förändringar när det gäller orgelns 
registrering utförs.  

 
• Repetition 5 utgörs av generalrepetitionen, några timmar innan konsert 1 i 

domkyrkan. Nu ska allt vara färdigrepeterat, kören ska känna sig trygg och 
säker inför konserterna.  
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Sedan ska tilläggas att olika sorters musik (med eller utan kör) passar olika sorters 
akustik. Gregoriansk a cappellasång anser jag göra sig bäst i kyrkorum med lång 
efterklang, medan snabbare och rytmisk musik passar ett rum med kortare efterklang.  
 
4.2.2 Solist 
Markus Wargh har goda kontakter i musikervärlden och tar på sig att ordna med en 
solist till rekviet då det ingår en sats för solomezzosopran. Efter några veckor meddelar 
Markus mig att han lyckats engagera den finlandssvenska mezzosopran Monica Groop 
som solist. Groop är en internationellt etablerad och renommerad sångare och pedagog, 
som framträtt på de största konsert- och operascenerna runt om i världen och samarbetat 
med några de främsta dirigenterna.    
     
I rekviet förekommer det även två kortare partier för barytonsolist i sats 3 och sats 8. 
Istället för att anlita ytterligare en solist kommer herrstämman i kören att få sjunga dessa 
två partier unisont. Det är så relativt få takter det rör sig om att det varken är ekonomiskt 
och tidsmässigt försvarbart att anlita ytterligare en extern solist. Det här är en ingen 
ovanlig lösning. Duruflé själv förslog detta alternativ, då även han insåg problematiken.  
 
 
 

4.3 Egen instudering av Duruflés Requiem 
Av utrymmesskäl visar jag endast hur mitt arbete med sats 1 ser ut. Av upphovsrättsliga 
skäl visar jag inte bilder ur mitt eget partitur (där man skulle kunna se mina handskrivna 
noteringar). Jag har valt att visa enklare notreduceringar där jag i efterhand fört in 
samma anteckningar som jag noterat i mitt partitur.  
 
4.3.1 Övergripande instudering – helikopterperspektiv 
När det gäller bakgrundsinformation, antalet satser och hur dessa relaterar till varandra 
hänvisar jag här till den övergripande verkfakta som återfinns i avsnittet 3.3.  
     
Texten är som tidigare nämnts på latin, och det är inte alltför svår att hitta 
översättningar. Jag hittar, vad jag uppfattar som, en god översättning på internet, via 
Katolska Liturgiska Nämndens hemsida (http://www.kln.se), som bl.a. innehåller en 
samling latinska sånger med svensk översättning.  
    
När det gäller uttal av latin så finns det en handfull olika uttalstraditioner att välja 
mellan. Dessa olika alternativ har lite skiljande karaktärsdrag och uttalsprinciper. (Jag 
redovisar inte dessa något närmare). Av tidsmässiga skäl väljer jag att vi ska uttala 
latinet enligt italiensk uttalsprincip. Detta är det vanligaste latinet för svenska 
körsångare, och något av en uttalsstandard idag.  
 
 
4.3.2 Detaljerad instudering – nere på marken-perspektiv 
Sats 1 är tredelad till sin uppbyggnad i en så kallad A-B-A-form.  
 

• A1: takt 1-23 
• B: takt 24-41 
• A2: takt 42-63 
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Listan med musikaliska parametrar använder jag när jag gör min analys och går igenom 
takt för takt och gör tydliga anteckningar i mitt partitur.  Listan går även att använda 
som ett formulär, där man fyller i respektive uppgifter. I formulärformen får listan en 
kraftigt sammanfattande karaktär.  För sats 1 blir den som följer: 
 

Stämfördelning 
Tydlig uppdelning i herrstämmor och damstämmor. Tenor och bas sjunger 
inledningen helt unisont. Mittendelen sjungs först endast av sopraner och sedan 
endast av altar. I det avslutande partiet (A2) sjunger hela kören en fyrstämmig 
körsats.  

Taktart  
I huvudsak 3/4-takt, men med omväxlande ”insprängda” 2/4- och 9/8-takter. De 
sistnämnda är indelade i tregrupper vilket gör att dessa upplevs som tretakter. 
4/4-takt förkommer sällan. 

Tempo  
Andante moderato. Fjärdedel på 60 M.M. 

Tonalitet 
A1: F-dur. B: a-moll, (e-moll). A2: F-dur 
Tillfälliga förtecken förekommer sällan, orgelstämman undantagen. Tydliga 
tonarter i respektive sektioner. Ger ett recitativt och gregorianskt intryck som är 
ytterst medvetet. 

Frasering 
Organiska fraser, tydligt markerade. Viktigt med medvetenhet om fraseringen i 
kören.  
 
Textplacering 
Se notexempel.  
 
Dynamik 
Mestadels svaga nyanser, pp-mf, dock med frekvent förekommande crescendo- 
och diminuendomarkeringar. Detta ger mycket tydliga frasmarkörer. I takt 11 
från slutet, förekommer satsens enda forte, som föregår ett crescendo molto.  

Tonhöjd/omfång  
Det förekommer inga extremlägen överhuvudtaget. Samtliga stämmor ligger i 
”bekvämläge” c1-c2 nästan hela satsen.  

Artikulation/rytmik 
Uteslutande mjukt legato. Melodistämman är grupperad fri från taktarten, 
ibland över takter. Ger ett skönt konstrasterande gung. I övrigt tätt legato mellan 
tonerna. Organiska fraser, utan plötsliga nyansförändringar.  
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Därefter fortsätter jag mina detaljstudier av sats 1 med att spela igenom orgelstämman. 
Detta gör jag för att omgående få en upplevelse och känsla för harmoniken i satsen.    
Fördragsbeteckningen är anvisad till Andante moderato med fjärdedelar på 60 M.M. 
Det är alltså inte ett långsamt utan snarare värdigt och högtidligt tempo som 
kännetecknar sats 1.  
 
 

Musikexempel 1, reducering ur Requiem, sats 1, takt 1-8 
 
 

 
 

 
 
Den inledande delen, här kallad A1, karaktäriseras av ovanstående exempel. 
Herrstämmorna sjunger unisont mässpartierna fras för fras, med en efterföljande och 
ordlös kommentar av damstämmorna.  
 
Mittendelen, takt 24-41 (här kallad B), konstrasterar något till inledningen. Den går i 
annan tonart (a-moll och sedan e-moll) även om de fasta förtecknen inte ändrats, och 
bärs av ett annat ackompanjemang i orgelstämman. Nytt är även att endast 
damstämmorna sjunger i detta parti. Sopraner inleder själva och sedan tar altarna vid.  
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Musikexempel 2, reducering ur Requiem, sats 1, takt 24-31 
 
 
 
 
I exemplet ovan ser vi ett utmärkt prov på hur Le Guennants textprinciper (se det 
tidigare avsnittet 3.3) används av Duruflé. Notera placeringen av orden Deus och Sion i 
sopranstämman. Båda dessa ord uttalas med betoning på den inledande stavelsen. 
Duruflé har placerat dessa betonade stavelser på svagast möjliga taktdelar, i slutet på 
respektive triolgrupp. Enligt gängse musikaliska grundprinciper ska taktslagen (i 
synnerhet det inledande slaget i takten), betonas. Det uppstår här en motsättning mellan 
den textliga betoningen och den musikaliska betoningen, som resulterar i att de starka 
taktslagen sätts ur spel och endast svaga taktslag återstår. Detta utgör själva kärnan i Le 
Guennants metod.  
     
Den avslutande delen, A2, innehåller samma melodiska och harmoniska material som 
inledningen (A1). Dock, med den skillnaden att den melodiförande stämman (Cantus 
firmus) är placerad i orgelstämman till satsens slut. Körstämmorna sjunger här ett nytt 
material, som inte förekommit tidigare i satsen. Sopran och tenor sjunger unisont i 
delens inledande 9 takter en svagt rörlig överstämma. I de avslutande 13 takterna 
sjunger kören en fyrstämmig körsats, tämligen homofon, som påminner en aning om 
melodistämman.  I satsens 3 sista takter spelar orgeln helt själv, och den allra sista 
taktens toner är överbundna till nästa sats. De hänger alltså ihop, sats 1 och 2, på ett 
mycket tydligt sätt. För åhöraren upplevs de nog som en enda lång sammanhängande 
sats.   
     
4.3.3 Instudering av stämmor  
Jag går igenom sångstämmorna, en stämma i taget, genom att sjunga igenom dem med 
alla nyanser, korrekt textplacering och frasering. När jag blir osäker på tonhöjd eller 
intervall använder jag pianot som stöd, men försöker i huvudsak klara mig utan 
instrumentstöd. Jag börjar med herrstämmorna, av den enkla anledningen att de för den 
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här satsen är den inledande stämman. Jag provar därefter även att spela orgelstämman 
samtidigt som jag sjunger körstämmorna.   
Sista steget i denna instuderingsnivå blir sedan att dirigera/taktera varje enskild stämma.  
 
4.3.4 Dirigering av helhet 
I mitt partitur noterar jag först vilka insatser, impulser, konsonanter, o.s.v. som jag ska 
visa. Därefter dirigerar jag igenom satsen i sin helhet, med alla impulser och inslag jag 
prioriterat.  
 
 
 

4.4 Egen instudering av En ny himmel och en ny jord 
Detta stycke beställs just för dessa två konserter som produktionen mynnar ut i. 
 
4.4.1 Övergripande instudering – helikopterperspektiv 
Eftersom att jag är beställaren av verket känns införskaffande av bakgrundsinformation 
i detta fall överflödig.    
     
Texten, som är hämtad från Uppenbarelseboken 21:1-5, skildrar en vision som aposteln 
Johannes får av himmelriket och den tillvaro som där ska finnas. Jag upplever texten 
som poetisk, lite eteriskt drömmande och med en grundton av hopp och förtröstan.   
     
Språkligt bestämmer jag att vi ska använda ett modernt talspråk, som det talas i Sverige 
idag, eftersom musiken är nutida. Det innebär till exempel att i ordet jord uttalas det 
avslutandet ljudet –rd som ett ljudande konsonantkluster och inte r och d som två 
separata ljud. Samma princip gäller ordet första där –rst uttalas som ett ljud i ett 
konsonantkluster och inte var bokstav för sig. Däremot väljer jag att vi uttalar ordet och 
med ett diskret k-ljud istället för att helt utelämna k-ljudet som annars är vanligt i 
talspråk.    
 
4.4.2 Detaljerad instudering – nere på marken-perspektiv 
Listan med musikaliska parametrar använder jag återigen här som ett formulär, för ge en 
sammanfattad beskrivning av stycket.  
 

Stämfördelning 
Sopran, Alt, Tenor och Bas (SATB), inga delade stämmor. En soloröst (sopran) 
sjunger två kortare recitativ till liggande ackord i övriga kören.  

Taktart  
I huvudsak 4/4, dock med emellanåt förekommande 2/4 och enstaka 3/4.  

Tempo 
Andante misterioso. Fjärdedel på cirka 72 M.M. En hel del cessurer mellan 
olika avsnitt, ger många avslag och starter. 

Tonalitet 
Inga fasta förtecken, dock många tillfälliga. Kombinationen C-dur/Gess-dur ger 
ett säreget modus, lite av frygisk karaktär. Partiet N (takt 74-95) skiljer sig från 
övriga stycket. Börjar i F-dur och modulerar gradvis nedåt till C-dur. I övrigt 
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förekommer ett modulerande avsnitt (takt 54-59) som återkommer igen mot 
slutet av stycket. 

Frasering 
Bitvis långa sugande fraser som kräver medvetenhet för att genomföra. Viktig 
parameter för styckets karaktär.  

Textplacering 
Modernt talspråk. Konsonantplacering noteras i partitur. 

Dynamik 
Inledningen är återhållsam och lågmäld, svaga nyanser dominerar. Cirka 30 
takter in i stycket kommer det första fortet efter en lång gradvis nyansstegring. 
Några snabbare och dramatiska partier (takt 54-65) bjuder på mer starka 
nyanser, dock med plötsliga pianonyanser som sedan snabbt stegras till forte 
igen. Partiet upprepas sedan i slutet. Däremellan (takt 74-95) är ett parti som i 
praktiken fungerar som ett enda långt crescendo.  Dramatiskt och nyansstarkt i 
slutet igen, dock med ett plötsligt pp i de avslutande två takterna.  

Tonhöjd/omfång 
Normalläge för samtliga stämmor med ett undantag i takt 10. Bas och tenor 
sjunger falsetterat ettstrukna gess respektive bess. Ett möjligt undantag är fyra 
takter från slutet då basstämman sjunger e1 i fullröst. Det föregås dock av en 
stegvis uppgång och ska därför klaras av. 

Artikulation och rytmik 
Mycket legato, långa fraser och linjer. Det förekommer inte mycket polyfoni 
utan stycket är tämligen homofont skrivet. Ett undantag i artikulationen är 
takterna 74-95. Bas, tenor och alt sjunger konstant sextondelar på upprepad 
textsekvens. Några lite mer utmanande rytmiska partier är takterna 54-59 och 
105-110. Där sjunger kören sextondelar som direkt följs av åttondelstrioler i 
nästkommande slag. Takt 110 sjunger sopran och alt åttondelstrioler och bas 
och tenor fjärdedelstrioler mot varandra direkt efter en sextondelsfigur. 
Polyrytmik.  

4.4.3 Instudering av stämmor  
På samma sätt som jag gör vid den egna instuderingen av Requiem går jag igenom 
sångstämmorna, en stämma i taget, genom att sjunga igenom dem med alla nyanser, 
korrekt textplacering och frasering. När jag blir osäker på tonhöjd eller intervall 
använder jag pianot som stöd, men försöker i huvudsak klara mig utan instrumentstöd. 
Jag börjar med sopranstämman och fortsätter därefter med alt-, tenor-, och basstämman.   
Sedan dirigerar/takterar jag varje enskild stämma och sjunger den.  
 
4.4.4 Dirigering av helhet 
I partituret noterar jag vilka insatser, impulser, konsonanter, o.s.v. som jag ska visa. 
Därefter dirigerar jag igenom stycket i sin helhet med alla impulser och inslag jag 
prioriterat.  
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4.5 Intervjuer av andra dirigenter 
Intervjuerna genomfördes så att jag, via e-post, ställde fyra frågor kring en dirigents 
förberedelsearbete till Erik Westberg och Petter Sundkvist.  
 
Jag redovisar här frågorna samt ett sammanfattat koncentrat av de svar jag fick. 
 
1. Kan du kortfattat beskriva hur ditt instuderingsarbete av ett (för dig) nytt verk kan se 
ut? (Inte nödvändigtvis ett nyskrivet verk alltså).  
Sammanfattningsvis börjar både Westberg och Sundkvist med de stora dragen, det vill 
säga storform, besättning, längd, m.m för att gradvis alltmer komma in på detaljer i 
enskilda takter och slutligen på taktslagsnivå. När det sedan kommer till den praktiska 
delen av förberedelsen, d.v.s att ”slå igenom” verket, skiljer sig deras arbetssätt något. 
Westberg använder sig gärna av en repetitionspianist som spelar verket till hans 
dirigering, medan Sundkvist oftast dirigerar tyst för sig själv. Båda delar dock gärna upp 
verket i olika avsnitt, kortare och längre.  
 
2. Använder du dig av en i förväg given arbetsordning/mall, eller ser den olika ut för 
olika verk? Vad är det för aspekt som i så fall gör att arbetsordningen ändras? Ge 
gärna exempel på hur en typisk arbetsordning kan se ut. 
Här konstaterar båda att det så klart varierar från verk till verk, bland annat beroende på 
när verket är skrivet, durata och komplexitet. Westberg svarar att när det gäller längre 
verk gör han ett schema med olika musikaliska parametrar och så att säga bockar av 
dem.  
 
3. Finns det skillnader i din instudering av körverk och orkesterverk? I så fall, på vilket 
sätt och varför? 
Sundkvist säger sig inte ha någon större erfarenhet av körverk, men säger att när det 
gäller verk för kör och orkester har den stora utmaningen ofta varit att lära sig 
textplacering och hur han skall visa den. Någon större skillnad annars nämner han inte. 
Westberg tycker att man ofta överdriver skillnader i dirigering mellan det vokala och 
instrumentala – musik är musik.  
 
4. Lyssnar du till inspelningar i något skede av instuderingsarbetet? Påverkas du 
positivt eller negativt av detta? Motivera gärna i så fall varför/varför inte. 
Sundkvist berättar att under sin studietid i dirigentklassen på Musikhögskolan i 
Stockholm hade alla dirigentstuderande en bestämd åsikt om att de upplevde lyssnandet 
av inspelningar som uteslutande negativt, och inte bra för den egna tolkningen. Det 
skulle på något sätt förorena det egna konstnärliga perspektivet. Men med åren och ju 
mer repertoar han dirigerat, desto mer ödmjuk har han blivit inför traditionen och den 
konstnärliga kanon vi befinner oss i. Sundkvist menar att om man gör en helt egen 
tolkning utan att känna till traditionen är det ren och skär arrogans. Om man däremot 
gör en egen tolkning – men är väl grundad i traditionen och olika tolkningstraditioner – 
är du en frisk fläkt.  
 
Både Westberg och Sundkvist använder sig av möjligheten att lyssna till inspelningar 
under instuderingsarbetet. Men, och det betonar de mycket bestämt, att de aldrig 
dirigerar till en inspelning utan använder dessa endast som inspiration för t ex 
artikulation, tempi, m.m, eller för att bekanta sig med en viss tradition eller genre.  
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4.6 Inspelningar 
Det finns många inspelningar av Duruflés Requiem. De flesta är gjorda av version 1, 
orkesterversionen. Det finns ändå ganska många inspelningar av version 3, med orgel, 
som är den jag ska göra. Det visar sig emellertid utgöra en liten begränsning, då i stort 
sett alla äldre inspelningar verkar vara gjorda med orkesterversionen. Det hade varit 
intressant att ha åtminstone en äldre inspelning att jämföra med.  
     
Jag väljer att lyssna till tre olika inspelningar som är gjorda med orgelackompanjemang; 
en svensk, en engelsk och en fransk: 
 

1. BIS, Radiokören, dirigent Fredrik Malmberg. Inspelad 2005. 
2. EMI, Choir of King’s College, Cambridge, dirigent sir Philip Ledger. 

Inspelad 1980.  
3. ADF Musique, Maitrise de la Perverie de Nantes, dirigent Gilles Gérard. 

Inspelad 2002. 

I en aspekt skiljer sig den svenska inspelningen från de båda övriga. I den svenska 
inspelningen sjungs alt- och sopranstämman av kvinnor, och i de båda övriga av 
gossopraner och i den engelska inspelningen även countertenorer som sjunger 
altstämman. Detta ger inspelningarna lite olika klanglig karaktär.   
     
Tempot i sats 1 skiljer sig inte nämnvärt mellan de tre inspelningarna. De ligger alla 
kring 60 M.M, något under eller över, med försumbar skillnad.  
     
Till det yttre, förutom hur sopran- och altstämman är bemannad, slår det mig hur lika de 
tre inspelningarna är. En förklaring till detta är att Duruflé är mycket detaljerad i sina 
anvisningar i partituret. Det finns inte så stort utrymme för personlig tolkning.  
     
På ett plan däremot finns en skillnad; i hur kören fraserar. I den franska inspelningen 
görs nästan inga dynamiska skillnader inbördes i fraserna. I den engelska inspelningen 
är denna dynamiska skillnad betydligt större, och i den svenska inspelningen ännu 
större. Detta gör att jag uppskattar den svenska inspelningen mest, och kanske även för 
det faktum att sopran- och altstämman sjungs av kvinnor. Detta ger en varmare och 
fylligare klang än när den sjungs av gossopraner. 
 
 
 

4.7 Repetitionsarbetet 
Ett fåtal veckor innan den första repetitionen ska äga rum beslutar jag mig för att frångå 
min ursprungliga idé med hur jag ska nyttja inspelningar i min egen instudering. Denna 
ursprungliga idé har resulterat i att det är en betydande skillnad på hur jag upplever att 
jag kan de satser i Requiem som jag lyssnat till och de satser jag inte lyssnat till. I 
synnerhet den tredje satsen är betydligt mer komplex i harmonik, tonart och tempo än 
de föregående satserna. Dessutom är orgelstämman i nuläget för mig på en alltför hög 
svårighetsgrad. Min personliga känsla inför den tredje satsen är att jag inte riktigt vet 
hur den ska låta. Jag känner dock ett så pass stort ansvar inför kören och de kommande 
konserterna att jag inte vill komma till repetitionerna med denna känsla av att inte vara 
tillräckligt förberedd.     
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Stärkt av de intervjusvar jag fått kring användande av inspelningar, ändrar jag därför i 
mitt upplägg och lyssnar till de resterande satserna.  
 
 
4.7.1 Repetition 1, 5 oktober 2015 
Min intention inför den första repetitionen är att vi ska hinna sjunga igenom all musik. 
Det gäller att jag inte går in alltför mycket i detaljer och specifika partier. Samtidigt 
måste jag tydligt visa kören mina musikaliska intentioner, tempi, hur jag tänkt mig olika 
fraseringar o.s.v. så att koristerna kan öva hemmavid med en gemensam kunskap och 
känsla för musiken. Det underlättar både mitt och deras arbete om vi har en gemensam 
målbild. 
     
Eftersom många av koristerna är bekanta med Duruflés Requiem och tidigare har sjungit 
detta, väljer jag att lägga stor del av repetitionstiden till det stycke som ska uruppföras; 
En ny himmel och en ny jord. Trots att duratan på En ny himmel och en ny jord är ca 
7’30 och duratan på rekviet är ca 37’00 fördelar jag tiden på den första repetitionen 
ungefär lika mellan de båda verken. 
     
En av de parametrar jag väljer att arbeta med i ett tidigt skede av repetitionsprocessen är 
frasering. Särskilt i En ny himmel och en ny jord är fraseringen viktig för upplevelsen av 
stycket som helhet. Jag ämnar få kören att frasera med en tydlig riktning fram mot en 
målton med en efterföljande avfrasering.   
 
 
 
 
 

 
Musikexempel 3, En ny himmel och en ny jord, takt 36-40 
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Efter genomsjungning och repetition av En ny himmel och en ny jord börjar den första 
genomsjungningen av Duruflés Requiem. Det märks tydligt att många har sjungit verket 
tidigare. Antalet direkta felsjungningar eller osäkerheter är lätträknade.  
     
Min egen upplevelse efter den första repetitionen är att mitt fortsatta repetitionsarbete 
med Requiem till stor del kommer att handla om frasering, nyanser, exakthet och balans. 
Självklart även en hel del intoneringsarbete, men inte alls så mycket som man hade 
kunnat tro med all den kärva tonalitet som Duruflé bitvis nyttjar sig av. När det gäller 
En ny himmel och en ny jord kommer repetitionsarbetet i huvudsak kretsa kring 
frasering och intonation.  
 
4.7.2 Hitta en ny sopran  
Ett temporärt bakslag inträffar några timmar innan repetition nr 2 skulle äga rum. Den 
mest röststarka och kanske mest tongivande av förstasopranerna har fått besked om att 
hon fått knutar på stämbanden. Detta omöjliggör all sorts form av sång för henne för en 
tid framöver och förhindrar således hennes medverkan i produktionen.  
     
Eftersom repetition 3 ska äga rum redan nästföljande dag finns inte tid till att hitta en 
ersättare förrän tidigast till repetition 4. Dagen efter repetition 3 får jag, efter ett 
värdefullt tips från en dirigentkollega, tag i en ersättare som kan hoppa in med kort 
varsel och begränsad repetitionstid.   
 
4.7.3 Repetition 2, 9 oktober 2015 
Under repetitionen märks tydligt att sopranstämman var försvagad. De 4 återstående 
sopranerna sjunger förträffligt visserligen, men sopranstämman som helhet upplevs som 
alltför ljudsvag gentemot övriga stämmor. Jag får helt enkelt försöka tänka bort denna 
skevhet i balansen och koncentrera mig på andra detaljer i det fortsatta 
repetitionsarbetet.  
    
I En ny himmel och en ny jord är det en hel del intonationsarbete som behövs göras. 
Bland annat de inledande ackorden är långt ifrån rena, och måste korrigeras. Tack vare 
en noggrant genomförd egen instudering är jag redan medveten om alla toners och 
stämmors funktion i dessa inledande ackord, och kan lotsa kören i detta arbete.  

 
 

 
Musikexempel 4, En ny himmel och en ny jord, takt 1-2 
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Ett besvärligt parti som repeteras lite extra i En ny himmel och en ny jord är takterna 54-
59, med upptakt.  
 

 
Musikexempel 5, En ny himmel och en ny jord, takt 54-59 
 
 
 
 
 
Avsnittet innehåller stora och plötsliga nyansskillnader, bitvis stora intervall, snabba 
och gemensamma sextondelsrörelser med övergångar till åttondelstrioler, och en 
modulerande harmonik. Avsnittet är svårt ur dirigeringsteknisk synvinkel. De plötsliga 
nyansförändringarna på upptakt och taktslag 1 i nästföljande takt är svåra att dirigera på 
ett tillfredställande sätt. Inför repetitionen har jag fått jobba med några olika alternativ, 
innan jag hittat ett sätt som känns bra.   
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Requiem repeteras även, men där flyter arbetet på utan större problem. Eftersom många 
av koristerna sjungit verket tidigare handlar repetitionsarbetet om att förädla och vässa 
till ett redan väl fungerande verk.  
 
 
4.7.4 Repetition 3, 10 oktober 2015 
Enligt planen för repetitionsarbetet (se avsnitt 4.2.1) ska repetition 3 koncentreras kring 
arbete med intonation, dynamik och frasering. Därför väljer jag ut ett avsnitt (takt 1-14) 
ur En ny himmel och en ny jord, där alla dessa tre parametrar är viktiga komponenter, 
som vi sedan repeterar till att jag är nöjd. Sedan appliceras principerna ur detta 
välrepeterade avsnitt till andra avsnitt, även enstaka avsnitt ur Requiem, som behövs 
repeteras ur tidigare nämnda parametersaspekter.  Den absoluta merparten av 
repetitionen ägnas dock åt En ny himmel och en ny jord, eftersom i stort sett hela 
nästföljande repetition ägnas åt Requiem.  

 
Musikexempel 6, En ny himmel och en ny jord, takt 1-12 
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4.7.5 Öva med organist inför repetition 4 
Några dagar före den fjärde repetitionen stämmer jag träff med Markus Wargh för att 
tillsammans spela och dirigera igenom rekviet. Det är i huvudsak tre aspekter som vi går 
igenom; tempi, övergångar och registrering.  
 
4.7.6 Repetition 4, 19 oktober 2015 
Den fjärde repetition ägnas uteslutande åt Requiem, då vi nu för första gången repeterar 
med orgel. Ett spänningsmoment som finns inför repetitionen, är hur detta första möte 
med kör och orgel ska te sig. Jag verkar dock ha planerat och repeterat på ett bra sätt, då 
det inte dyker upp några större missöden. Allt flyter på väl, med endast några smärre 
korrigeringar vad gäller dynamik då kören får sjunga starkare för att matcha orgeln.  
 
4.7.7 Repetition 5, 24 oktober 2015 
Den sista repetitionen, som äger rum någon timme innan konsert nr 1 i Luleå domkyrka, 
är helt och hållet i generalrepetitionens form. Här finns varken tid eller avsikt att göra 
några större ändringar eller upprepningar. Det gäller bara att stödja och motivera kören 
till att fungera så väl som möjligt. Jag försöker skapa en avslappnad men ändå 
fokuserad atmosfär.  
 
 

4.8 Konserter 
De två konserterna genomförs, med uruppförande av En ny himmel och en ny jord och 
Requiem av Duruflé, i Luleå domkyrka 24 oktober och i Studio Acusticum 25 oktober. 
Antalet åhörare är i domkyrkan cirka 150 personer och i Studio Acusticum cirka 80 
personer. Inspelningen görs under konserten i Studio Acusticum.  
 
En ny himmel och en ny jord 
 
 
Min intention med stycket var att få fram det lyriska och sångbara i fraserna. Det 
uppstod ofta en tendens hos kören att utföra fraserna ton för ton istället för ett 
sammanhängande flöde. Jag tycker att jag lyckades med detta tämligen väl. Stycket som 
helhet ser jag som en kombination mellan det suggestiva och det lyriska. Tyvärr sjunker 
kören i tonhöjd en aning mot slutet av inspelningen, men uttrycket är dock bibehållet 
vilket jag är glad för.  

Requiem 
1.Introit  2.Kyrie 

 

Dessa två inledande satser sätter verkligen tonen och stämningen för rekviet som helhet. 
Att få till de vackra recitativen med sin unisona frasering var ett av mina primära mål. 
Körklangen som helhet är samlad och fin tycker jag. Men, man kan dock tydligt urskilja 
de enskilda stämmorna, vilket är min avsikt. Jag tror det handlar om att få olika 
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klangfärger och kulörer att passa ihop. Det hela klingar väl tycker jag, trots att 
sopranstämman rent generellt i hela inspelningen är volymmässigt en aning för svag 
gentemot övriga stämmor. En utmaning i sats 2 (Kyrie) är att varje enskild stämma i de 
fugerade partierna ska fraseras oberoende av övriga stämmor. Väl utfört blir det en väv 
av stämmor som möts och kretsar kring och runt varandra. Det framträder ganska väl på 
inspelningen tycker jag.  

3. Domine Jesu Christe  

 

Denna sats är den längsta i rekviet. Efter en trevande och suggestiv inledning tar satsen 
fart både i dynamik och tempo. Dramatiskt är ordet. Harmoniken är kärv, och med höga 
lägen för sångarna. Sedan ändras atmosfären helt plötsligt till något med mer 
himlaliknande klanger där sopranstämman får försöka låta som ljusa barnröster. 
Därefter kommer ett av de mest textmässigt starka partierna, där herrarna unisont 
sjunger satsens barytonsolo. Vi jobbade hårt med att få till en unsion frasering och ett 
unisont uttryck. Det lyckades ganska väl, trots att det är en utmaning att åstadkomma, i 
synnerhet som det inte är helprofessionella sångare som sjunger.  

4.Sanctus 

 

Det här är den kortaste satsen tillsammans med Agnus Dei. Damstämmorna sjunger 
nästan hela satsen och måste artikulera och frasera gemensamt och övertygande särskilt 
i början och slutet. (Detta ägnades en hel arbete till). Däremellan finns ett parti som är 
ett enda långt crescendo fram emot den dynamiska höjdpunkten i satsen med ett 
efterföljande diminuendoparti.  

5.Pie Jesu 

 

Mezzosopransolo. Monica Groop har en stor röst som fyller ut varje fras maximalt.  

6.Agnus dei 

 

En förhållandevis kort sats utan större tekniska svårigheter. Kören sjunger homofont 
nästan hela satsen igenom. En god och gemensam frasering ar av stor vikt alltså. Hela 
satsen är som en stilla bön.  

7.Lux aeterna 

 

Växelspel mellan orgel och kör. Väl utförd frasering är liksom i övriga satser ett 
prioriterat element som jag försöker förmedla på bästa sätt. I synnerhet där stämmorna 
ska fraseras på olika sätt är det viktigt att detta framträder tydligt.  
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8.Libera me 

 

Efter en suggestiv inledning blir det dramatiskt igen, fast inte på riktigt samma sätt som 
i Domine Jesu Christe. Det är en mer sammanbiten dramatik, med den svavelosande 
Dies irae-texten. Likt en avtagande storm, hänger det kvar en svag oro i luften även i det 
stilla slutet. 

9.In Paradisum 

 

Nu befinner vi i oss vid porten till himlen. Sopranernas ljusa och svaga inledande parti, 
med lockande och välkomnande änglaröster är extremt känsligt. Just nu är det faktiskt 
en fördel att sopranstämman är en aning ljudsvag, det blir bara än större effekt ju 
svagare och stilla de kan sjunga. Kören avslutar tillsammans med ett mycket känsligt 
parti, där vi jobbat med att finna en gemensam andning och frasering.   
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5. Resultat och diskussion 
Frågeställningarna, se avsnitt 2, ska nu besvaras.  
 

5.1 Att vara förberedd 
Det enkla, och självklara, svaret på frågan om vad det innebär att vara förberedd till 
repetition och konsert, är att jag som dirigent ska kunna stycket. Men vad innebär det 
rent praktiskt för mig att kunna stycket, hur kommer jag dit? 
 
Som resultat av examensarbetet har jag kommit fram till tre uppgifter med 
undergrupperingar:  
 

1. Bakgrundsinformation  
o Hur kom stycket till? Vem komponerade och varför? Framförs det i 

särskilda sammanhang eller på särskilt sätt? Läs eventuell biografi.  
o Textanalys, eventuell översättning (poetisk och/eller ordagrann), uttal. 

 
2. Analys  

o Form, hur är stycket konstruerat?  Finns det verksanalyser att tillgå? 
o Gå igenom följande parametrar:  

Taktart  
Tempo 
Tonalitet 
Frasering 
Artikulation/rytmik  
Textplacering  
Dynamik  
Tonhöjd/omfång 
Stämfördelning  
 

3. Dirigering 
o Lär dig alla stämmor, sjung och taktera/dirigera dem.  
o Lär dig att dirigera stycket, bena ut alla tekniska svårigheter.  

 
Om man grundligt gått igenom ovanstående punkter, finns goda förutsättningar att 
kunna genomföra repetitionsarbetet på ett bra sätt. Det förutsätter att man som dirigent 
gjort en tidsplan över de repetitioner som finns tillförfogande och har anpassat sig till 
den.  
     
Man kan då fråga sig om det verkligen är nödvändigt att lära sig bakgrundsinformation 
om verket och kompositören? Borde man inte kunna hoppa över denna del av den egna 
instuderingen, det är väl ändå mest kuriosa?  
 
Man kan hoppa över införskaffandet av bakgrundsinformation, men ska då vara 
medveten om den psykologiska effekt en sådan eventuell okunskap kan ge på kören. 
Förutom basal kunskap om kompositionsår och ursprung kan det tänkas att jag missar 
viktig kunskap om t.ex uppförendepraxis kring stycket eller den typ av verk som skall 
göras som inte står i noterna.   
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Thomas Caplin liknar körövningen/repetitionen vid en båtfärd genom okända vatten, 
där kördirigentens uppgift skulle vara att lotsa och leda båten/kören förbi eventuella 
grund och blindskär. Liksom passagerarna på en båt vill känna förtroende för kaptenens 
förmåga att framföra skeppet på ett bra och tryggt sätt vill kören känna förtroende för 
kördirigentens förmåga att leda repetitionen. Detta förtroende kan komma att naggas i 
kanten om dirigenten verkar okunnig eller oförberedd. Självklart kan man som dirigent 
inte förutsättas kunna allt, men det är värdefullt att åtminstone kunna svara något på en 
direkt fråga från kören. Frågor om verket brukar alltid dyka upp.  
     
För mig var det väldigt viktiga, ja rent utav helt avgörande, detaljer som jag lärde mig 
när jag läste om bakgrunden till Duruflés Requiem. Där läste jag bl.a. om Le Guennants 
textprinciper som Duruflé påverkades av och som kom att påverka hans 
kompositionsarbete genom hela verket (se avsnittet 3.3). Det hade en stor påverkan på 
hur jag kom att uppfatta verket och hur jag kom att instruera kören under den första 
repetitionen.  
    
Ett annat exempel gäller de avsnitt för solobaryton som förekommer i två utav satserna. 
För det första hade jag läst mig till att man med fördel kunde låta körens herrstämma 
sjunga dessa partier. Detta hade en direkt påverkan på budget som på framförande. För 
det andra kunde jag, när vi repeterade ett av dessa partier, i förbifarten berätta för kören 
att detta avsnitt är elevationen i mässordningen. Detta har en stor påverkan på hur man 
kan betrakta och framföra just detta parti. Elevationen är det tillfälle i 
mässan/nattvarden när brödet och vinet lyfts upp (eleveras) och tros förvandlas till 
kropp och blod. Ett väldigt betydelsefullt och starkt textparti, särskilt för den troende.  
     
Det är i förväg svårt att veta vad det är som kommer att bli den helt avgörande 
informationen, eller om det alls finns någon sådan. Därför ser jag att det finns en poäng 
med att dirigenten försöker hitta en överskådlig informationskälla. Det behöver inte vara 
en heltäckande biografi som läses, det kan räcka med väl utvalda avsnitt. Dirigenten får 
ändå stå ut med att det kan bli en hel del mindre viktig information innan de verkliga 
guldkornen hittas. Jag vill dock hävda att tillsynes onödig eller oviktig 
bakgrundsinformation ändå kan ha indirekt nytta. Den ger dirigenten en grundkunskap 
om verket och kompositören och en säker grund att stå på i sitt repetitionsarbete. Jag 
hävdar att det syns och märks på dirigenten om vederbörande vet vad den gör, även om 
bakgrundsinformationen inte alltid delas med kören. Denna säkerhet märker kören ändå.  
     
Sedan ska man även vara medveten om att det finns en psykologisk effekt, både för 
dirigent som kapten, att det är viktigt att det åtminstone verkar som att du kan din sak. 
Även om det inte skulle vara så. 
 
När det sedan gäller analysarbetet har jag konstruerat en lista med parametrar som man 
utgår ifrån när man genomför det. Listan försökte jag få så heltäckande som möjligt 
utifrån de verk jag i detta arbete skulle analysera. Alla verk är unika till sin form och 
karaktär. Jag inser därför att det kan vara någon parameter som saknas när man 
applicerar parameterlistan på andra verk. Min intention var dock att få den så allmän 
och heltäckande som möjligt, vilket jag tror jag lyckats ganska väl med.  
 
När jag påbörjade arbetet hade jag delat upp det egna instuderingsarbetet i fyra punkter 
(se avsnittet 3.2.2). Under resans gång kändes det som att de fyra punkterna kanske blev 
lite omständligt konstruerade och delvis gick in i varandra. Jag såg en tydlig möjlighet 
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till förbättring av modellen, då den kunde förenklas och samtidigt förtydligas. Därför 
har jag i efterhand döpt och stöpt om de ursprungliga fyra punkterna till tre. Även om 
summan av innehållet är detsamma, känns den här indelningen mer tydlig och 
överskådlig. Inte minst inför framtida bruk av modellen, vilket var ett av de initiala 
syftena. Se avsnitt 5.6 
 

Före      Efter
• Verksanalys ”helikopter”  
• Verksanalys ”nere på marken” 
• Instudering  
• Dirigering 

 

• Bakgrundsinformation  
• Analys  
• Dirigering 

 
 

 

5.2 Olika sätt för egen instudering 
Det finns i grund och botten två typer sätt för mig som dirigent att genomföra min egen 
instudering: det bra sättet och det dåliga. Jag hävdar att det för en bra egen instudering 
krävs tre saker för att jag som dirigent ska ha goda förutsättningar att leda en kör i 
repetition och konsert: 
  

- att jag har bakgrundkunskap om stycket (inklusive text): Bakgrundsinformation 
- att jag har analyserat stycket så att jag kan det: Analys 
- att jag har de dirigeringstekniska kunskaperna: Dirigering  

  
Det är viktigt att de alla utförs och på ett bra sätt. Då är en given arbetsordning eller 
modell till stor hjälp.  
 
Om man tar det hela i omvänd kronologisk ordning och tänker sig att vi befinner oss på 
den första repetitionen, måste dirigenten senast nu rent hantverkstekniskt kunna dirigera 
stycket (Dirigering), eller hur? Med avslag, andningar, cessurer, agogik, o.s.v. För att 
detta ska ske, på ett äkta och trovärdigt sätt gentemot kören, måste dirigenten 
åtminstone ha någon slags uppfattning om stycket och hur det är konstruerat. Det 
förutsätter att dirigenten har analyserat stycket (Analys) och vet något om texten och hur 
den ska uttalas eller vad den betyder. Det kan även finnas viss uppförandepraxis för 
stycket i fråga som inte står noterad som även måste tas hänsyn till 
(Bakgrundsinformation).  
     
Ovanstående tre punkter (Bakgrundsinformation, Analys och Dirigering) måste alltså 
alla finnas med för en bra egen instudering.  
 
Ett dåligt sätt att utföra sin egen instudering på, är när någon av dessa tre punkter är 
bristfälligt utförd eller inte alls har genomförts.  
 
Hur påverkas då kören och det slutliga klingande resultatet av en dåligt genomförd egen 
instudering? 
    
En dåligt genomförd egen instudering innebär antingen att förberedelsebristen måste tas 
igen och utföras inför kören under repetitionerna eller att konsertframförandet inte blir 
så bra som det hade kunnat bli. Inget av dessa alternativ känns särskilt tilltalande. Som 
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jag ser det, är det vanskligt att slarva med den egna instuderingen, om man på ett 
trovärdigt sätt ska leda kören i ett repetitionsarbete och på konsert. Det handlar kort och 
gott om trovärdighet och att förvalta ett förtroende. Som dirigent har jag en skyldighet 
mot mig själv, mot stycket och i synnerhet gentemot kören att vara väl förberedd.  
    
Gemensamt för de handledningar i kördirigering jag studerat inför projektet av Caplin 
(2000), Dahl (2003) och Ericson, Ohlin & Spångberg (1974) är just detta som jag 
sammanfattat i tre punkter: Bakgrundsinformation, Analys och Dirigering. Samtliga 
nämnda handledningar betonar vikten av en grundkunskap kring stycket, i synnerhet 
kring text och eventuell översättning och betydelse. Ericson nämner en bestämd 
musikalisk uppfattning som han anser att dirigenten ska besitta. Caplin gör även en 
liknande beskrivning när han jämför dirigenten med en kapten som ska föra ett skepp 
fram i svåra vatten.   
 
 

5.3 Olika faser i instuderingen 
Det egna instuderingsarbetet ser olika ut i olika faser av repetitionsprocessen. Om man 
använder sig av min modell som exempel, så måste punkterna Bakgrundsinformation 
och Analys, som jag tidigare poängterat, utföras före den första repetitionen. De behöver 
dock bara utföras i huvudsak en gång som jag även det tidigare nämnt. Den sista 
punkten Dirigering, bör helst även den utföras innan den första repetitionen. Denna 
punkt ska sedan upprepas och förfinas eller förändras utifrån vad som uppstår på 
repetitionerna. Merparten och allra helst allt av det egna instuderingsarbetet bör alltså 
utföras innan repetitionsprocessen startar. Därefter är det mestedels mindre 
korrigeringar som utförs, förutsatt att alla punkter är väl genomförda.  
 
 

5.4 Inspelningar 
Jag har kommit fram till att man med fördel kan använda sig av inspelningar i sitt eget 
instuderingsarbete, men med viss försiktighet. Det gäller att välja ut 2-3 inspelningar 
som du tycker är bra eller på något sätt intressanta. Inspelningarna ska sedan endast 
fungera som inspiration och ska inte dirigeras till. När man övar sin dirigering ska man 
hellre sjunga eller vara tyst och använda sitt inre öra. 
     
Den här frågan upplevde jag att jag fick ett tydligt svar på under processens gång. Jag 
valde ju att utföra ett experiment där jag endast lyssnade till de två inledande satserna ur 
Duruflés Requiem. Trots att jag genomfört ett lika grundligt analysarbete kring samtliga 
satser i rekviet var skillnaden högst påtaglig i hur förberedd jag kände mig inför de 
satser jag lyssnat till och de jag inte lyssnat till. Jag kände dock ett så pass stort ansvar 
inför kören och de kommande konserterna att jag inte ville komma till repetitionerna 
med känslan av att inte vara tillräckligt förberedd. Därför frångick jag min 
ursprungsplan som var att lyssna till hela inspelningarna först efter konserterna. Det 
känns som jag fick ett tydligt svar på min fråga i ett ganska tidigt skede av processen. 
Det är svårt att säga hur resultatet skulle ha blivit om jag haft kraften och kylan att hålla 
kvar vid min ursprungsidé. Troligtvis hade det nog i slutändan fungerat även det med, 
men kanske att kören hade noterat min osäkerhet på de inledande repetitionerna. Så tror 
jag i alla fall att det blivit.   
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I den intervju jag genomförde med två andra dirigenter ställde jag bl.a. en fråga kring 
hur de ställde sig till användandet av inspelningar. Detta var den fråga jag själv var mest 
spänd över att få svar på. Jag trodde själv att de båda som professionella dirigenter 
skulle svara att de upplevde det som uteslutande negativt med att lyssna till inspelningar 
under instuderingsarbetet och därför inte gjorde detta. Jag blev dock lite förvånad när 
jag fick höra att de visst lyssnade till inspelningar, men med vissa förbehåll. Dessa svar 
av de två dirigenterna bidrog även till mitt beslut att lyssna till de resterande satserna. 
 
 
 

5.5 Till sist 
Examensarbetet har haft som fokus att förstå vad det är som kännetecknar, eller kanske 
snarare möjliggör, ett gott förberedelsearbete. Processen har satt igång många tankar 
hos mig, varav somliga har kommit att bli en del av arbetet, medan andra fortfarande 
inte fått något svar. En fråga som jag ställdes inför, apropå titeln på arbetet: ”Förberedd, 
för beredd eller bara för rädd”, var: går det verkligen att bli för beredd?  
     
Man kan nog egentligen inte bli för beredd. Man blir ju heller aldrig helt fullärd, som 
man brukar säga. Men jag tänker att det går att tolka begreppet ”för beredd” som att 
dirigenten i sin förberedelseiver förutsäger problem som kanske inte ens kommer att 
uppstå på repetitionen. Så tolkar i alla fall jag hur man kan vara ”för beredd”. 
    
Den rädsla och osäkerhet som jag tror att många dirigenter med mig känt inför en 
repetition är inte bara av ondo. Den rädslan grundar sig, förhoppningsvis, i en vilja och 
strävan efter att nå goda resultat. Om däremot rädslan kommer av en osäkerhet över sin 
egen förmåga eller brist på just förberedelse är det mer bekymmersamt. Den rädslan och 
osäkerheten finns det bara ett sätt att få bukt med: mer och framför allt bättre 
förberedelse. 
 
Projektet har varit lärorikt och givande för mig att genomföra. Det har varit nyttigt att på 
ett analyserande sätt strukturera upp mitt eget instuderingsarbete för att se vad det 
egentligen är jag gör och till vilken nytta det leder. Tidigare när jag studerat in och 
förberett mig för större verk, har jag stundom haft en känsla att jag inte riktigt vet vad 
jag sysslat med. En sorts rädsla, kanske man kan säga. Jag har visserligen, i mitt eget 
tycke, nått ganska goda resultat så jag har innehållmässigt haft ett bra upplägg. Men, 
kanske att jag har genomfört dessa egna instuderingar på ett plottrigt och ostrukturerat 
sätt. Så kan det kanske vara, om jag ska vara självkritisk.  
 
En bra bit i den skrivande processen blev jag uppmärksammad på att det rent 
konstnärliga perspektivet inte nämns i min arbetsmodell. Det överraskade mig en aning, 
samtidigt som jag insåg sanningen i detta påstående. För mig har den konstnärliga idén 
kring verken i detta projekt redan från början varit ganska självklar och tydlig. Men, jag 
inser att om jag har för avsikt att skapa en arbetsmodell för framtida bruk måste detta 
inkorporeras i modellen. En konstnärlig aspekt anser jag per definition vara betydligt 
mer svårfångad och komplicerad att föra in i en tabell. Ofta kanske det mer handlar om 
en känsla, och hur definierar man en sådan? Därför har jag i efterhand fört in en 
uppmaning till dirigenten om att söka en konstnärlig tanke och föreställning om stycket 
i fråga. Denna konstnärliga tanke måste inte vara färdig när den egna instuderingen 
inleds, men den bör ha påbörjat relativt tidigt i processen.  
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Jag har kommit fram till att det är av största vikt med en noggrant genomförd egen 
instudering. Därför har jag, utifrån diverse handledningar i kördirigering och de 
slutsatser jag kommit till efter att ha genomfört detta arbete, satt samman en 
arbetsmodell för hur en kördirigent kan genomföra sin egen instudering. 
Arbetsmodellen består av tre punkter som tillsammans ska bidra till en strukturerad och 
god egen instudering för kördirigenten. Se följande avsnitt.  
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5.6 Arbetsmodell för en kördirigents egen instudering 
 
Bakgrundsinformation – helikopterperpektiv 

• Hur kom stycket till? Vem komponerade och varför? Framförs det i särskilda 
sammanhang eller på särskilt sätt? Läs eventuell biografi.  

• Textanalys, eventuell översättning (poetisk/ordagrann), uttal. 
• Börja bilda dig en uppfattning om hur du rent konstnärligt ser på stycket och hur 

du skulle vilja forma det. Försök sätta ord på din uppfattning, det har du nytta av 
i den fortsatta instuderingen och i repetitionsarbetet. 

 
Analys – nere på marken-perspektiv 

• Form, hur är stycket konstruerat? Finns det verksanalys att tillgå? 
• Gå igenom följande parametrar i stycket:  

 
 Taktart – Är taktarten statisk i stycket eller förekommer det 

förändringar? 
 Tempo – Är tempot statiskt i stycket eller förekommer det förändringar? 

Ska ritardandi, fermater, agogik eller andra tidsförändrande element 
utföras, och på vilket sätt? 

 Tonalitet – Vilken tonart är det, och förändras den i stycket? Eventuellt 
ovanligt modus? 

 Frasering – Notera hur samtliga stämmor ska utföra samtliga fraser. 
Notera även andningar.  

 Artikulation/rytmik – Vilken sorts artikulation ska utföras? Finns det 
polyrytmik eller andra rytmiska svårigheter? 

 Textplacering – Notera var slutkonsonanter placeras, hur eventuella 
diftonger utförs eller andra eventuella uttalsmässiga detaljer. Eventuell 
översättning skrivs med fördel in i partituret.  

 Dynamik – Notera samtliga dynamiska element som t.ex. grundnyanser 
men även crescendo och diminuendo.  

 Tonhöjd/omfång – Finns det sångtekniska svårigheter, extremlägen, svåra 
intervall eller andra förutsägbara röstrelaterade problem? 

 Stämfördelning – Notera eventuella delningar i stämmor, och hur man 
fördelar kören på dessa.   

 
Dirigering 

• Lär dig alla stämmor, sjung och taktera/dirigera dem.  
• Lär dig att dirigera stycket, bena ut alla tekniska svårigheter.   

 
 
Inspelningar 
Om du vill kan du någon gång under arbetet med den egna instuderingen välja 2-3 
inspelningar att lyssna till och låta dig inspireras av. Välj inspelningar som du tycker är 
bra eller på något sätt intressanta. Dirigera inte till musiken! Sjung eller använd ditt inre 
öra.  
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