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Sammanfattning 
 

Karin Rehnqvist (f. 1957) är idag en av Sveriges främsta kompositörer och hon är välkänd 
även internationellt. År 2000 skrev Rehnqvist stycket Till Ängeln med de brinnande händerna 
till den amerikanska oboisten Cynthia Green Libby. I detta examensarbete analyseras 
innehållet i stycket med instudering och kringarbete.  

Syftet med studien var att få en inblick i nutida musik och få en djupare förståelse av stycket. 
Dessutom att utvecklas som solist framför en ensemble.  

Resultatet var först och främst en fantastisk konsert men också ett sätt att analysera verk för 
djupare förståelse som jag kommer kunna använda i mitt framtida musicerande.  

Här finns en djupdykning i Karin Rehnqvist stycke Till Ängeln med de brinnande händerna 
som förhoppningsvis får såväl musiker som publik att upptäcka stycket. Det kan vara till stöd 
som källa för bakgrundsbeskrivning av verket, musikanalys samt även spelteknisk hjälp.  

 

Nyckelord  

Till Ängeln med de brinnande händerna, Björn von Rosen, Karin Rehnqvist, oboe, kör, 
kvinnlig kompositör, svensk kompositör, kvartstoner 



 iii 

 



 iv 

Innehållsförteckning 
	

1	 Inledning och bakgrund ...................................................................................................... 1	

1.1	 Bakgrund ...................................................................................................................... 1	

1.1.1	 Om kompositören .................................................................................................. 1	

1.1.2	 Om poeten ............................................................................................................. 2	

1.1.3	 Om verket .............................................................................................................. 2	

1.1.4	 Relation till verket ................................................................................................. 2	

1.2	 Syfte ............................................................................................................................. 3	

2	 Metod .................................................................................................................................. 3	

2.1	 Val av stycke ................................................................................................................ 4	

3	 Analys ................................................................................................................................. 5	

3.1	 Analys om stycket ........................................................................................................ 5	

3.1.1	 Förklaring av symboler ......................................................................................... 6	

3.1.2	 Kvartstoner ............................................................................................................ 7	

3.1.3	 Om texten .............................................................................................................. 8	

3.2	 Analys av stycket ......................................................................................................... 9	

4	 Slutreflektion .................................................................................................................... 15	

Referenser ................................................................................................................................. 17	



 1 

1 Inledning och bakgrund 
Till Ängeln med de brinnande händerna	

	
Sänk dig ner, en gång, mot jordens rund	

du högt förbiflygande ängel med brinnande händer.	
	

Under de många vintrar som följt på varandra	
har våra ögon och läppar alltmer frusit samman.	

	
Berör oss bara, en gång, med dina glödande handflator	

tryck dem bara helt lätt mot våra nedisade ansikten.	
	

Och låt oss sedan sova lugnt	
i askan som blir kvar efteråt.	

 

I det här skriftliga examensarbetet analyseras Karin Rehnqvists Till Ängeln med de brinnande 
händerna för solooboe och kör. Här analyseras också oboens, körens och dirigentens roller i 
både framförande och instudering av stycket. Studien inkluderar även samtal med 
kompositören.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Om kompositören 
 
Karin Rehnqvist föddes 1957 i Stockholm men är uppväxt i Nybro, Småland. Hon studerade 
först till musiklärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och fortsatte sedan studera 
komposition för bland andra Gunnar Bucht. Sedan mitten av 1980-talet har hon gjort sig känd 
i Sverige och internationellt både för sin kör- och instrumentalmusik. Utöver komponerandet 
har hon också verkat som körledare för Stans kör i Stockholm. Det Rehnqvist har blivit mest 
känd för är hennes kunskap om rösten och hennes influenser ifrån folkmusik, som hon 
använder i de flesta av sina verk. Det hon verkligen har satt på kartan är den 
gamla sångtekniken kulning. Kulning är ett sångsätt där man sjunger toner med hård ansats, 
utan vibrato och i ett högt register. Det användes för att locka hem boskap när det var ute på 
bete och då behövdes ett ljud som nådde långt (http://www.ida.liu.se, 2017-08-17). Rehnqvist 
använder ofta kulning som en effekt i sina stycken och har därigenom gjort det känt långt 
utanför Skandinaviens gränser. Idag är Karin Rehnqvist professor i komposition vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm (http://karin-rehnqvist.se, 2017-08-17). 

 



 2 

 

1.1.2 Om poeten 

Till Ängeln med de brinnande händerna är en dikt av den svenske poeten och konstnären 
Björn von Rosen (1905–1989). Han emanerade från en välbärgad familj som ägde Rockelstad 
slott i Södermanland. Björn von Rosen fick sin grundutbildning vid internatskolan Lundbergs 
skola i Värmland och studerade senare vid Carl Wilhelmsons målarskola och FrKA:s 
etsningsskola samt till och från även utomlands. Han led av svår allergisk astma, vilket han 
under en period låg inlagd för. Han fick hjälp och stöd av sin bror, Carl Gustaf von Rosen, 
överste och flyginstruktör inom det etiopiska flygvapnet som flög sin bror till Etiopien för 
konvalescens i landets varma och gynnsamma klimat. Efter tillfrisknandet spenderade Björn 
von Rosen många vintrar i Etiopien vars landskap influerade hans konst 
(https://sok.riksarkivet.se, 2017-08-17). 

Släkten von Rosen är mycket omtalad och intressant. Fadern, Eric von Rosen, var flygare och 
aktiv svensk nazist. Modern, Mary von Rosen, var stiftaren av Societas Sanctae Birgittae 
vilket är ”en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för 
den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska 
Kyrkan i Sverige.” (http://societasbirgittae.org, 2017-08-17). Den kanske mest kända i släkten 
var Björn von Rosens moster, Carin von Kantzow (född Fock), vilken äktade Herman Göring, 
som senare blev utsedd till Hitlers ställföreträdare och efterträdare som rikskansler 
(http://www.rockelstad.se, 2017-08-17). 

Det bör i sammanhanget understrykas att Björn von Rosen ej var nazist. 

 

1.1.3 Om verket 
 

Stycket Till Ängeln med de brinnande händerna skrev Karin Rehnqvist år 2000 på beställning 
av en amerikansk oboist, Cynthia Green Libby. Denna hade koppling till Sverige och besökte 
landet för att finna ny musik och kom då i kontakt med Rehnqvist. Det resulterade i att 
Rehnqvist komponerade stycket till henne och the Southwest Missouri State University 
Concert Chorale. Uruppförandet skedde i USA år 2000. Originalet är skrivet för solooboe och 
blandad kör men Rehnqvist har senare även gjort en version för damkör. I stycket framträder 
två solister ur kören, en sopran och en manlig falsettröst. 

 

1.1.4 Relation till verket 
 

När jag flyttade till Stockholm för att påbörja mina studier vid Kungl. Musikhögskolan var 
det viktigt för mig att få tillgång till en kör. Jag har sjungit i kör sedan fyra års ålder och det är 
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bland det viktigaste för mig att verka i en kör. Jag bestämde mig för att söka till kören Sofia 
Vokalensemble då jag hade hört mycket gott om den. Jag blev antagen och fick en fast plats i 
kören. Under våren 2016 fick Sofia Vokalensemble besök av Göteborgskören Svenska 
Kammarkören. Deras dirigent, Simon Phipps, fick veta jag studerade oboe och föreslog att vi 
borde framföra stycket Till Ängeln med de brinnande händerna av Karin Rehnqvist. Detta var 
första gången jag hörde talas om stycket. Efter många diskussioner med Sofia 
Vokalensembles dirigent, Bengt Ollén, styrelsen för kören och min oboelärare Bengt 
Rosengren fastställdes det att jag tillsammans med Sofia Vokalensemble skulle framföra detta 
stycke på min examenskonsert, lite drygt ett år efter att tanken hade väckts.  
 
 

 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att få en djupare bild av stycket Till Ängeln med de brinnande händerna 
för solooboe och blandad kör för att därigenom få en inblick i den moderna oboerepertoaren. 
Genom att arbeta med detta verk på ett djupare plan hoppas jag även metodologiskt utveckla 
rutiner för fördjupad instudering och interpretation i mitt framtida musicerande. 
 
Ett vidare syfte med studien är att utvecklas som solist tillsammans med en ensemble. Under 
vår utbildning spelar vi mycket solostycken men då endast med pianoackompanjemang. Det 
är en stor skillnad att stå framför en ensemble och vara solist, framförallt om det också 
inkluderar en dirigent, vilket det i det här fallet gör. Extra stor skillnad är det att stå framför en 
kör som instrumentalist. Då oboisten är den enda som har fasta toner, alltså bestämd tonhöjd, 
kräver det att det är en riktigt bra kör då de ej får varken sjunka eller stiga i intonation.  

 

2 Metod 
När det kommer till instudering av musik brukar jag i så stor utsträckning som möjligt se på 
noterna först och utifrån dem skapa mig en egen bild av stycket innan jag lyssnar på någon 
annans tolkning. Oftast spelar man dock välkända stycken där det kanske också finns en 
kutym i hur de ska spelas vilket begränsar detta sätt att nå musiken. Till Ängeln med de 
brinnande händerna hade jag visserligen hört innan jag fick noterna men då det är ett relativt 
okänt verk kunde jag verkligen studera noterna och skapa min helt egna bild av stycket. Jag 
använde mig av Edition Reimers utgåva, vilken finns tillgänglig via Gehrmans Musikförlag.  
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Jag började alltså med att studera notbilden och försökte spela precis det som stod. Jag övade 
med metronom för att få in styckets olika tempi i kroppen. Utöver mitt egna arbete fick jag 
också hjälp på mina oboelektioner av min lärare Bengt Rosengren. För att få en ytterligare 
förståelse för stycket samtalade jag med kompositören, Karin Rehnqvist. Vi talade om 
bakgrunden till stycket, tidigare uppföranden och om notbilden. Rehnqvist besökte även en av 
körens repetitioner.   

I kursen Analys och Instudering, som man läser under tredje året på kandidatutbildningen i 
klassisk musik på Kungl. Musikhögskolan, gjorde jag en grafisk skiss över stycket för att få 
en helhetsbild över de olika delarna. 

 

2.1 Val av stycke 
Det fanns många anledningar till att jag ville göra just det här stycket. Först och främst var det 
väldigt utvecklande och roligt att få stå som instrumentalsolist framför den fantastiska kören 
Sofia Vokalensemble. Det som gjorde just detta möte speciellt var att eftersom jag vanligtvis 
sjunger i kören fick jag vara med enda från starten av deras instudering av stycket. Detta är 
väldigt ovanligt då man oftast som solist först kommer till ensemblen man ska framföra 
stycket med när instuderingsarbetet är klart och det som är kvar är att sätta ihop de färdiga 
bitarna. Är du solist med en professionell orkester kommer du oftast dit dagen innan 
konserten vilket betyder att man endast hinner spela igenom stycken någon enstaka gång. Nu 
när jag däremot fick vara med i instuderingen av körstämmorna och dessutom spelade min 
solostämma med kören många veckor i rad (kören repeterar en kväll i veckan) fick jag en 
mycket djupare bild av alla körens stämmor men också av helheten. Detta gav även kören en 
chans att få höra helheten vilket hjälpte körmedlemmarna i deras instudering. Utan oboen blir 
stycket ganska svårt att få grepp om men med oboen får körstämmorna en helt annan mening 
och betydelse.  
	
En annan anledning att välja detta stycke var att jag ville utmana mig själv med ett nutida 
stycke. Jag har spelat en del nutida musik i orkester men inte många solostycken. Det var 
också en bra kontrast till de andra styckena på min examenskonsert. Där spelade jag, förutom 
Rehnqvist, Francis Poulencs sonat för oboe och piano, densammes trio för oboe, fagott och 
piano samt Morceau de Salon av Johann Wenzel Kalliwoda.  
	
Den sista stora anledningen att välja just Till Ängeln med de brinnande händerna är att Karin 
Rehnqvist i egenskap av professor i komposition finns tillgänglig vid Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm. Detta betydde att jag kunde träffa och samtala med henne under min instudering 
av detta stycke. Rehnqvist besökte också en av körens repetitioner och kunde där ge feedback 
till både mig och kören. Det har varit otroligt spännande att få arbeta tillsammans med en av 
Sveriges ledande kompositörer och verkligen en häftig upplevelse att få höra henne berätta 
om hur hon ser på stycket och på notbilden. Att kunna få ställa frågorna man har kring ett 
stycke och en notbild direkt till den som skrivit stycket är en lyx som vi sällan har inom den 
klassiska musiken då vi ofta spelar stycken av personer som för längesedan har gått ur tiden.  	
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3 Analys 
 

3.1 Analys om stycket 
 

Vid ett framförande av det här stycket ska dikten Till Ängeln med de brinnande händerna 
läsas innan musiken börjar. Eftersom stycket skrevs till en amerikansk oboist och kör anges 
det att en översättning av dikten ska läsas på det språk som talas av publiken där stycket 
framförs. I stycket är texten på svenska, så som Björn von Rosen skrev den. När stycket 
uruppfördas i USA gjordes därför en engelsk översättning av dikten. Den utfördes av Linda 
Schenck som är en amerikansk översättare bosatt i Sverige (http://www.oversattarcentrum.se, 
2017-08-17). 

Ett genomgående tema i stycket är kontrasten mellan oboen och kören. Kören är oftast väldigt 
samlad och oboen går emot den med snabba löpningar från lågt till högt och utmanar 
harmoniken med kvartstoner. I mitten av stycket får dock oboen sällskap av solorösterna. 
Oboen och solorösterna imiterar varandra med samma motiv och Rehnqvist har här hittat en 
väldigt intressant mix där hon illustrerar hur lika den mänskliga rösten och ett instrument kan 
låta. Framförallt oboen och sopranrösten som ligger i precis samma register klingar väldigt 
lika och det känns som att det bara är ansatsen på tonen som skiljer de två åt. Solorösterna har 
dessutom instruktionen ”senza vibrato sempre” vilket betyder att de ska sjunga utan 
vibrato vilket också bidrar till att de blandas extra mycket med oboen. 	
 	
Redan vid körens första insats uppkom ett problem avseende balans som jag hade misstänkt 
skulle inträffa. Sofia Vokalensemble är, med sina 32 sångare, en välrenommerad ensemble, 
för att vara en amatörkör. Många har vuxit upp i musikklasser och därför tränat sina röster 
ifrån en tidig ålder. Kören besitter därför en väldig dynamisk kraft när alla tar i för fullt. 
Oboen är däremot inte ett särskilt ljudstarkt instrument, vilket gjorde mig lite orolig för om 
jag skulle höras i de starka partierna. När vi började repetera de starka partierna kändes det 
som att det blev precis som jag hade befarat. När någon ur kören gick ut i lokalen och 
lyssnade tyckte den personen dock att man faktiskt hörde oboen trots den stora klangen som 
kören producerade. Detta tyder på att stycket är väldigt välkomponerat då Rehnqvist verkligen 
har utnyttjat att oboen är ett ganska nasalt instrument vilket gör att den kan skära igenom den 
tjocka körklangen och höras även när kören sjunger starkt. Det finns också partier i stycket då 
kompositörens intention är att oboen ska smälta ihop med kören och att man nästan inte ska 
höra vad som är vad.	
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3.1.1 Förklaring av symboler 

 

 
 
På flera ställen i stycket har Rehnqvist skrivit en symbol som en liggande kil. Det ser ut som 
ett crescendo men då brukar det vara en öppen symbol < som här är stängd. Detta är inget 
standardtecken inom den klassiska musiken och det var första gången jag stötte på det. Mitt 
antagande visade sig dock vara rätt såtillvida att det handlar om ett slags crescendo fast man 
gör det endast på den ton som symbolen står ovanför och sedan går man tillbaka 
till dynamiken man hade innan. Anledningen varför det inte är en betäckning jag sett tidigare 
beror på att detta är ett spelsätt som används inom folkmusiken. Där tillämpar man dock 
sällan notskrift då folkmusik är en gehörsbaserad tradition. Detta var Rehnqvists sätt att 
förklara ett sådant spelsätt i noter.   
 
 

 
Ett annat speciellt tecken är den lilla trekanten precis under noten som återkommer några 
gånger i damstämmorna. Detta står för glottis. Det innebär att man ska stänga stämläpparna i 
halsen vid början av ordet, vilket gör att bokstaven, ä i detta fall, blir accentuerad. Här 
använder Rehnqvist det för att betona ordet ängel och få en tydlig start på ordet så det 
verkligen hörs och inte smetas över, vilket jag tror är lätt hänt då man ofta eftersträvar en 
mjuk klangbildning med mjuka övergångar mellan tonerna.  
 
 

 
 
I slutet av stycket dyker ytterligare ett speciellt tecken upp. Det är en pil som sitter ovanför 
tonen och indikerar att tonen ska sjungas med hög intonation.	
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3.1.2 Kvartstoner 
 

I det här stycket förekommer det på flera ställen kvartstoner. De finns dock endast i 
oboestämman, förutom med ett undantag i solosopran-stämman. Kvartstoner är inte något vi 
som studerar västerländsk konstmusik är så vana vid. Våra instrument är konstruerade efter 
12-tonsskalan, vilken är uppbyggd av tolv halvtoner. Kvartstoner ligger alltså mellan dessa 
halvtoner. Den västerländska konstmusiken är komponerad av dessa tolv toner eftersom 
instrumenten är byggda så. Kvartstoner finns dock närmare än vad vi tror då de används inom 
bland annat folkmusik. Många nutida kompositörer har börjat använda kvartstoner för 
att upptäcka nya klangvärldar och effekter inom den klassiska musiken.	För oss som är 
uppväxta med den västerländska konstmusiken kan kvartstoner låta falsk medan det till 
exempel för de som är uppväxta med arabisk folkmusik låter helt normalt då det ingår 
kvartstoner i deras skalor. 
	
Utmaningen för mig i Till Ängeln var att få kvartstonerna att låta så naturligt som möjligt. Jag 
märkte att i början av min instudering hörde jag kvartstonen som till exempel ett väldigt högt 
f istället för en egen ton. Jag försökte alltså ta samma grepp som för ett f men att hålla upp 
tonen så pass mycket att den hamnade mellan f och fiss (kvartstonen mellan f och fiss är den 
vanligaste i stycket). När jag senare hade lektion med min lärare provade han istället att ta ett 
grepp för tonen fiss och hålla ner den tills den hamnade på kvartstonen men detta lät i mina 
öron fel då jag hade vant mig vid ett högt f istället för ett lågt fiss. Inget av dessa alternativ 
blev heller riktigt bra då det inte är lätt att förändra en tons intonation så mycket och sedan gå 
tillbaka till vanlig intonation på tonen efter, framförallt inte i mellan- och låga registret på 
oboen där just f-kvartstonerna ligger i stycket. De andra kvartstonerna som finns ligger i 
oboens höga register och där är det enklare att hålla upp eller ner en ton. Jag tänkte att om jag 
inte kan hålla upp ett f eller ner ett fiss måste jag hitta ett grepp för en ton som klingar mitt 
emellan f och fiss. Jag provade att lägga på klaffar och ta bort klaffar men inget blev riktigt 
bra.  	

  
	
Tillslut hittade jag dock ett grepp som inte är ett standardgrepp på oboen men som klingade 
mitt emellan f och fiss. För att ta ett fiss använder man högerhandens pekfinger för att trycka 
ner den första klaffen nedanför mitten. Det jag gjorde för att få fram kvartstonen var att jag 
tog greppet för fiss men jag gled ned med pekfingret till den yttersta spetsen av klaffen vilket 
gjorde att jag med samma finger också kunde trycka ner den lilla klaffen precis nedanför. Den 
klaffen är egentligen inte en klaff man har ett finger på utan den följer med när man 
trycker på några av de nedre klaffarna. Det kändes väldigt märkligt och det var svårt att träffa 
i början men efter mycket övning känns det nu naturligt.  	
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3.1.3 Om texten 
 

Karin Rehnqvist fann dikten i en essä om Björn von Rosen skriven 
av Olle Holmlöv (Lyrikvännen nr 6, 1997). Så här skriver Holmlöv om dikten; 
 

Dikten är en bön om ett framtida kärleksmöte. Den är tillägnad den ängel poeten vänder sig till 
med bön om att få bli berörd av dess brinnande ljus. Futurum står mot perfekt particip. En gång 
står mot många, ängeln och diktaren har sett varandra under en lång följd av vintrar, den 
årstid som med sin köld står närmast döden. Om bara ängeln sänker sig ner mot jorden en gång 
och berör poetens ansikte, hans nedisade ansikte, med sina brinnande händer räcker det för att 
han lugnt skall brinna över gränsen till dödsrikets aska (Holmlöv, 1997). 	

	
 
Texten i detta stycke är alltså dikten Till Ängeln med de brinnande händerna men det är inte 
bara texten från dikten som kören sjunger. Det finns partier där kören endast sjunger 
på vokaler med ett d eller ett h framför. Detta har Rehnqvist skrivit in med fonetiska tecken 
vilket jag tror är för att man ska kunna göra detta stycke i olika länder och ändå förstå hur 
man ska uttala de ljuden. I början av körnoten finns det en förteckning för hur de fonetiska 
tecknen ska uttalas.   
	
I det här stycket har Rehnqvist verkligen skrivit musiken efter texten. Det märks hur 
karaktären i musiken skiftar väldigt beroende på vilken text som sjungs just då. Rehnqvist 
berättade för mig att detta är ett av de stycken som gått allra snabbast för henne att skriva. 
Detta för att hon tyckte att texten var fantastisk så när hon läste den kom musik till henne 
direkt och det var bara att sätta pennan till pappret och skriva.	
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3.2 Analys av stycket 

 

 
Stycket börjar med endast oboe. Inledningen är verkligen utmanande på många sätt. Först ska 
man börja på en ganska låg ton, ettstrukna d, vilket är en stor ters ifrån oboens lägsta ton, 
lilla bess. Tonen ska påbörjas svagt och utmaningen ligger i att få tonen direkt utan att den 
blir för stark vilket är lätt hänt i oboens djupa register. Här gäller det att vara otroligt bestämd 
med luften och ha precis rätt tryck med läpparna mot röret för att få en klar ton och en fri 
klang. Dock gäller det att inte bita för mycket för då kommer tonen att klinga en oktav för 
högt eller inte komma alls eftersom man stryper vibrationerna i röret. Efter den första svaga 
tonen kommer en snabb uppåtgående skala som snabbt tar en upp i oboens höga register.  
 
Öppningen innehåller verkligen det mesta. Här blandas både lågt och högt register, 
både staccato och legato samt stark och svag dynamik. Den inledande frasen består också av 
några kvartstoner vilket sticker ut och får lyssnaren att lyssna mer aktivt redan från början. 
Som om inte allt detta vore nog är hela den första frasen utan paus. Det finns möjligheter att 
hinna andas på några ställen i frasen men jag kände redan första gången jag spelade 
inledningen att jag ville göra den på ett andetag för att behålla hela linjen och få det hela som 
en lång fras. Oboe är ett väldigt fördelaktigt instrument när det kommer till att hålla långa 
fraser eftersom röret som vi blåser i har en väldigt liten öppning vilket gör att det går åt 
väldigt lite luft. Vårt problem är oftare att vi har för mycket luft kvar i lungorna efter en fras 
än tvärt om som det är för de flesta andra blåsinstrument. Det som gjorde denna fras svår att 
hålla var att kunna kontrollera att ta in mycket luft och samtidigt få den mjuka, svaga, låga 
tonen i början.   
	
Det var också en utmaning att efter att jag hade spelat min fras, lyckas tajma min uppgång i 
takt 6 med körens entré som kommer precis samtidigt in på första slaget i nästa takt. I början 
när vi repeterade detta märkte jag att jag fick bromsa i min uppåtgående skala för att 
dirigenten försökte vänta på att jag skulle bli klar med skalan. Vi väntade helt enkelt på 
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varandra. Lösningen på detta blev att dirigenten satte igång ett tempo redan i takten innan och 
slog bestämt i det tempot. Jag fick anpassa min skala så att den var klar precis när hans etta 
kom. Redan här märkte vi att stycket var speciellt på detta sätt. I mycket klassisk musik, 
framförallt ifrån den romantiska eran, är det väldigt vanligt att dirigent och ensemble lyssnar 
in solisten och följer denne, som oftast är ganska fri att göra dragningar och dylikt. I detta 
stycke var det dock ofta så som jag beskrev ovan att dirigenten måste slå i ett fast tempo och 
så får både kör och solist följa det. Framförallt i ett parti senare i stycket med mycket 
växlande taktarter.   	
 	

 	
Det första ordet som kören sjunger är i takt 12 när andra altarna sjunger ”sänk dig ner”. Det 
intressanta med den takten är att de går upp en oktav på ordet ”ner” vilket blir en häftig 
motrörelse och effekt. Rehnqvist själv berättade för mig att detta var det hon var mest nöjd 
med i körsatsen för det här stycket. Hon tyckte att det var häftigt att det gick precis emot det 
som sades och dessutom fungerade det väldigt bra sångtekniskt att sjunga just ”ner” på det 
oktavhoppet. Nästa gång altarna sjunger ”sänk dig ner”, följer notbilden det som sägs och går 
ned en halv ton. Dock krävs det höjd för att kunna sänka sig ner. Rehnqvist börjar därför 
bygga upp både spänning, dynamik och tonhöjd vilket resulterar i ett stort klimax. Därifrån 
kan sedan allting sänka sig ner, lägre och lägre tills nästa textrad kommer, ”med brinnande 
händer”.  	
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Körens ”med brinnande händer” speglas verkligen i musiken. Tempot går upp och altarna 
sätter fyr på kören med sin upptakt till takt 46 och på två takter flammar hela kören upp i ett 
starkt forte. När nu kören sjunger med stavelser på varje ord väljer Rehnqvist att kontrastera 
med att oboen spelar legato. 	
  
	

	
 
Här får oboen sällskap av solorösterna. I tre takter bygger solorösterna och oboen upp en 
känsla av slag på jämna fjärdedelar men i fjärde takten (takt 57) kommer kören in och 
går emot detta med först en fem åttondelstakt och fortsätter med fem-, sex- och sju-
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åttondelstakter. Rehnqvist skriver sedan fortsatt i åttondelstakt men tempot på 
fjärdedelarna, som presenteras i de första takterna, blir detsamma som en punkterad fjärdedel 
från takt 57 och framåt. Därför känns körens åttondelar som trioler mot de raka fjärdedelarna 
och det bildas en häftig polyrytmik med två-mot-tre känsla.  	
 	

 	
 
I den här delen används texten ”under de många vintrar som följt på varandra” och körens 
stämmor är bara åttondelar på åttondelar och illustrerar verkligen tiden som bara går och 
går. Rehnqvist fortsätter också med frasen ”har våra ögon och läppar alltmera frusit samman” 
och hela det här paritet slutar med att kören stannar på ordet ”samman”. Efter detta stannar 
allt av mer och mer och rör sig mot en ton i mitten där altar och tenorer landar på n:et i ordet 
”samman”. Det blir verkligen som att allt fryser samman.  	
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I takt 101 och framåt kommer texten ”berör oss bara en gång”. När Rehnqvist besökte en av 
körens repetitioner bad hon här kören att verkligen sjunga det som sades i texten. Det gäller 
självklart i hela stycket men just här var det verkligen tydligt då ordet ”berör” verkligen är 
väldigt talande och uttrycksfullt. Här spelar oboen endast små, 
korta, kontrasterande kommentarer till körens bedjan om beröring. Altarna för oss sedan 
vidare med att sjunga texten ”med dina glödande handflator” och genast ökar intensiteten. När 
sedan texten går över till ”tryck dem bara helt lätt mot våra nedisade ansikten” skriver 
Rehnqvist att hon vill ha ”icy timbre”. Med detta avses en kallare klang och för att få det gör 
man vokalerna lite nasalare och lägger dem längre fram i munnen.  	
 	
Efter detta kommer ett sista utbrott som påminner om början på stycket. Här följer lite olika 
texter och teman från tidigare i stycket för att leda fram till körens sista del som de sjunger 
utan oboen. Här blandas fragment ur de tidigare texterna med den sista textraden ”Och låt oss 
sedan sova lugnt i askan som blir kvar efteråt.”   
	

	
 
 
 

 
 
Här får kören en sista, ovanlig instruktion från Rehnqvist. I deras slutfras vill hon att de ska 
på tonen f sjunga med hög intonation. Detta blir som en liten spegling av vad oboen gjort 
genom stycket, det vill säga blandat vanliga f med kvartstonen ovanför. Det blir som en liten 
tagg i det annars lugna slutet. 	
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 Kören landar sedan på en fermat där de ligger under hela avslutningen. Oboe kommer nu in 
igen och avslutar väldigt likt hur det hela började. Det börjar med en svag ton och sedan en 
snabb skala från lågt till högt. Skillnaden här på slutet är att det känns som att oboen 
reflekterar över allt som precis har hänt för slutet består av tre fraser med små pauser emellan. 
Även detta, liksom början, spelas utan ett fast tempo. Ytterligare en skillnad från början är att 
vi under styckets gång har tagit oss upp en hel ton. Nu byggs alltså slutet från tonen e istället 
för tonen d som i inledningen. 	
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Hela stycket slutar med att oboen landar på en lång ton och kören blir tyst. Det enda som hörs 
är den ensamma tonen från oboen innan också den dör ut i intet. Nästan lika svårt som det är 
att börja en ton från ingenting, på en oboe, är det att sluta en till ingenting. Här spelade 
faktiskt akustiken i rummet, som stycket framfördes i, stor roll. I en lite torrare akustik blir ett 
sådant slut väldigt svårt då allting hörs väldigt tydligt men i en större akustik, som till 
exempel i en stor kyrka, kan man släppa tonen och låta akustiken göra det sista i utdöendet av 
tonen. Jag fick prova på båda då min examenskonsert var i en konsertsal medan vi efteråt 
också gjorde stycket i tre stora kyrkor. Om jag jämför de två typerna av konsertlokal tror jag 
att kyrka passade allra bäst för detta stycke. Konsertlokalen var lite för klar och tydlig i sin 
akustik, vilket förstås var väldigt häftigt men det var svårt att få oboens klang att blandas med 
kören. Dessutom var det väldigt skönt att få hjälp från akustiken i en kyrka på sista tonen, då 
man också är trött i läpparna vilket gör det extra svårt att få sista tonen att dö ut.  	

 

4 Slutreflektion 
Det hör inte till vanligheterna att man stöter på ett stycke för solooboe och kör. Det är synd då 
jag efter detta arbete kan slå fast att det är en väldigt spännande kombination. Karin Rehnqvist 
lyckas verkligen fånga något speciellt i oboen och hon skriver på ett sätt som jag inte stött på i 
något annat stycke jag har spelat. Att studera in det här stycket har varit annorlunda då man 
mött andra svårigheter än vad man möter i oboens standardrepertoar. Det har gjort att jag nu 
nått en ny nivå av frihet i mitt spel med både flexibilitet i snabba och stora registerbyten och 
med nya grepp för kvartstoner.  

Den här skriftliga reflektionen av examensarbetet har jag till stor del skrivit efter det att jag 
framförde stycket, vilket jag kände var en nödvändighet då jag nu kunde skriva om processen 
jag varit med om. Dock känner jag nu att jag genom att skriva om detta fått en ytterligare 
fördjupad bild av stycket och om saker jag kanske nu hade velat göra annorlunda. Detta visar 
på att processen att studera in ett stycke sträcker sig långt, till och med efter konserten. Nu 
känner jag att jag har tillgodogjort mig stycket vilket gör att jag mer än gärna spelar det igen i 
framtiden. 

En intressant reflektion kring musiken är att om man idag säger att man ska spela ett nutida 
klassiskt stycke är det många, även musiker, som drar öronen åt sig och på rak arm säger att 
de inte uppskattar det. Det är dock inte alls den responsen jag har fått från publiken som varit 
på konserterna. Folk har tyckt att det har varit ett väldigt intressant och underhållande stycke 
som de gärna lyssnar på igen. Trots att det är ett modernt stycke och harmoniken är ganska 
kärv blir det inte svårlyssnat. Rehnqvist har verkligen lyckats hitta något som intresserar 
lyssnaren. Dessutom är stycket mycket välkomponerat, det är så självklart när oboen ska 
sticka ut och när den ska blandas med körens klang. Detta gör att stycket är lätt att ta till sig, 
även vid första genomlyssningen.  
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Mitt syfte med att få en djupare bild av stycket och med detta en inblick i nutida musik har 
verkligen uppnåtts. Det känns som att jag nu inte bara har kontroll på oboens del i stycket 
utan hela körens och även dirigentens del i det hela. Att jag fick vara med i körens instudering 
var förstås den stora anledningen till detta. Jag framförde stycket fyra gånger men inte med 
samma dirigent alla gånger. Körens dirigent Bengt Ollén kunde nämligen inte närvara vid min 
examenskonsert så jag frågade en god vän, Gustav Wetterbrandt, som studerar klarinett vid 
Kungl. Musikhögskolan men som också är en duktig dirigent, om inte han ville dirigera kören 
då. Detta gjorde alltså att Ollén ledde den största delen av instuderingen med kören och sedan, 
någon repetition innan konserten, kom Wetterbrandt in och dirigerade. Resultatet av detta var 
att både jag och kören blev mer fokuserade då det var olika dirigenter olika gånger.  

Hela den här processen har också gett mig en grund för hur jag på ett bra och inte så 
tidskrävande sätt kan gå djupt in i ett stycke och få en djupare förståelse för det och detta tar 
jag med mig till framtida stycken. 

Mitt andra syfte, att få utvecklas som solist framför en ensemble, har också uppnåtts. Jag har 
nu fått prova på att vecka efter vecka och på flera konserter vara helt i rampljuset. Även i 
repetitionsarbetet får man en väldigt viktig roll då det ändå är min tolkning som i slutändan 
gäller. Det har varit väldigt nyttig att inför varje problem och hinder vi har stött på få finna en 
lösning och underlätta för att det hela ska gå ihop. Jag själv trivs allra bäst som del av en 
grupp, en orkester, kör eller kammarmusikensemble men här fick jag verkligen utveckla och 
lära mig trivas i att stå som solist. Att göra detta med en ensemble bakom mig som jag känner 
väl gjorde att det bara var roligt och jag hoppas att detta ska leda till att jag nästa gång jag är 
solist kommer känna mig mer bekväm med situationen.  
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