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1  Inledning 
Jag har länge funderat på hur saker som en körs placering, vad den gör i rummet och hur 
den eventuellt rör sig påverkar upplevelsen av musiken. Både för de som sjunger i kören 
och de som lyssnar på ett framträdande. Jag är intresserad av att undersöka och se på 
vilket sätt själva musiken förändras i och med att man förändrar vad kören gör. Jag menar 
att ett stycke kan förändras drastiskt av att exempelvis placeringen av kören ändras. För 
att ta ett (kanske extremt?) exempel, om kören sjunger Uti vår hage men du placerar 
sångarna ute i publiken så att de sjunger sin stämma svagt in i någon i publikens öra, går 
det då ens att kalla det samma stycke som om de hade stått framför publiken på två led?  1

För att reflektera närmare över det här kommer jag att använda mig av framförallt tre 
konserter som jag själv sett och reflektera över hur körens placering och eventuella 
rörelser påverkade musiken och den musikaliska upplevelsen. Jag kommer att utgå från 
min egen upplevelse och dra paralleller till min egen verksamhet som dirigent. 
Inledningsvis kommer jag också kort ge en bakgrund till resonemanget genom en 
historisk tillbakablick på körsångens första två tusen år i den västerländska musikhistorien 
med särskilt fokus på kopplingen till rummet och körens placering. Jag kommer också att 
beskriva begreppet spatialisering lite närmare och göra några korta nedslag i vetenskapen 
kring musikrumsakustik. I slutet av uppsatsen kommer jag också diskutera dirigentens 
roll i ett arbete med körens placering, eftersom jag själv är verksam som dirigent.  

1. 1  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att betrakta och reflektera över ett antal körkonserter/
körrepetitioner som jag sett och upplevt antingen som publik eller som medverkande med 
fokus på hur körsångarna står uppställda i förhållande till varandra och till rummet och 
hur det påverkar upplevelsen av musiken. Ifall det visar sig ha en påverkan kommer jag 
resonera kring på vilket sätt och ifall det är något som jag själv kan använda vid 
körkonserter jag kommer att medverka till i framtiden.  
Den övergripande frågeställningen är alltså: 

- Om, och i så fall på vilket sätt, påverkas upplevelsen av musiken som framförs på en 
körkonsert av körens placering och rörelser i rummet? 

 Bo Aurehl, Jan Åke Hillerud, Bo Johansson (red.). Körprisma för blandade röster. Stockholm: AB Carl 1

Gehrmans musikförlag, 1983, 68-69.
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1. 2  Kören och rummet - en historisk tillbakablick 
Det är inte min ambition att på något sätt ge en heltäckande eller ens översiktlig bild av 
den västerländska körsångens hela historia och utveckling. Däremot vill jag gärna teckna 
några konturer av den tidigaste utvecklingen för att ge perspektiv på samtidens körsång 
och lyfta några aspekter som jag tycker är intressanta i förhållande till körens position i 
rummet och placering inbördes. Det är lätt att bli blind för sin samtids konventioner och 
se det som vi tar för givet som något ”neutralt”. För att förtydliga, de allra flesta 
körkonserter som äger rum ser ut på ett likartat sätt. När det gäller körens placering så är 
den oftast densamma: kören står uppställd längst fram i konsertlokalen på två led bakom 
varandra, ofta är leden något halvcirkelformade, sångarna är vända framåt och tittar ut 
över publiken som i sin tur är vänd mot kören men sitter ned. Andra konventioner som 
gäller just körens placering eller rörelse i rummet är att de i början av konserten under 
tystnad eller möjligen applåder från publiken går in på led och ställer upp sig för att sedan 
stå så som jag beskrev ovan mer eller mindre under hela konserten, möjligen med mindre 
variationer där sångarna byter plats med varandra. Efteråt går de ut på samma sätt. 
Publikens placering förblir densamma från konsertens början till slut. Allt det här är 
exempel på saker som skulle kunna ses som neutrala eftersom de är så vanliga, men att 
göra på det här sättet påverkar musiken på ett visst sätt och stänger ute andra sätt att göra 
den på. Självklart är det här generaliseringar, många konserter avviker från mönstret, men 
grunden är ändå förhållandevis likartad och kanske är det så att undantagen framförallt 
bekräftar regeln. Med detta konstaterat är det intressant att se att själva konsertformen 
som vi är vana vid är relativt ny, historiskt sett. Den uppstår någon gång under 1700-talets 
början och det är då musiken börjar framföras för sin egen skull under former som liknar 
dagens konserter. Innan dess förekom musik i andra typer av sammanhang, som 
hovmusik under kröningar eller i slutna sällskap för särskilt inbjudna under privata fester. 
Musik förekom förstås också på gatan och som dansmusik och i kyrkan där den liturgiska 
musiken utvecklats under århundraden.  Det går alltså att se att det skedde en förändring i 2

hur musiken framfördes och därigenom en förändring i de rumsliga förutsättningarna. 
 Går vi ännu längre tillbaka och försöker identifiera någon sorts början för körsången i 
den västerländska musikhistorien hamnar vi i den grekiska antikens kulturliv, runt 500 
f.kr. Den grekiska kören (khoros) förekom i de grekiska antika dramerna. Det var en 
grupp aktörer/sångare som omväxlande pratade, sjöng och dansade för att kommentera de 
olika skeendena på scenen. Själva ordet khoros betyder ungefär dansare, grupp av dansare 
eller dansplats, vilket säger något om hur viktig den rumsliga aspekten var. Det här skulle 
kunna beskrivas som körsångens ursprung och det är således intimt förknippat med det 
rumsliga uttrycket, kören var ju del av en teaterföreställning, en föreställning som 

 Barbara Russano Hanning. Concise history of Western music. New York: Norton, 1998, 287–2902
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dessutom spelades för tusentals personer på stora cirkelformade, arenaliknande scener.  3

Det är en ganska stor skillnad mot dagens körkonserter med sin i jämförelse avskalade, 
stillsamma form. Samtidigt går det inte att komma bort ifrån att körkonserten i grunden är 
ett fysiskt uttryck, det kanske var tydligare när den var en del av ett storslaget sceniskt 
drama, men även den mest stillastående konsert med kören längst fram i en kyrka utgörs 
av människor som tar plats i det fysiska rummet. 
 Sedermera är det just kyrkan som blir en viktig arena för körsångens utveckling. Så till 
den grad att platsen där kören brukar sjunga kallas just för kor.  Successivt blir körerna 4

från medeltiden och fram till renässansen större och större, från att ha varit solistiskt 
besatta till att utgöra mer regelrätta körer. Något riktigt intressant är när musik börjar 
skrivas för flera körer. En tonsättare som kan nämnas i det sammanhanget är Giovanni 
Gabrieli (ca.1554-1612) som skrev mycket flerkörig musik och var en av de första som 
placerade ut körerna på olika ställen i kyrkorummet.  Det är ett intressant exempel på när 5

det musikaliska och rumsliga inte riktigt går att skilja åt, själva musiken kräver en viss typ 
av spatialisering för att göras rättvisa. Skulle ett sådant här flerkörigt verk framföras av 
alla körerna samlade på en plats skulle det inte alls ge de effekter som finns i musiken.  
Jag ska fortsätta beskrivningen av hur kompositörer utnyttjat den rumsliga aspekten av 
musik i mer modern tid men i den här oerhört korta reflektionen över körsångens första 
två årtusenden hoppas jag ha visat lite på hur nära sammantvinnad musik, rum och kropp 
är i körmusikens tidiga utveckling. 

1.3  Spatialisering 
Jag har redan använt begreppet spatialisering och tänkte gå in lite mer på det här och ge 
några ytterligare, mer samtida, exempel. Spatialisering kommer från ordet spatial och 
används här i betydelsen rumslig, det vill säga som något som tar plats i rummet på något 
sätt.  Spatialisering betyder därmed hur något ”förrumsligas”, det vill säga hur det tar 6

plats i rummet. Att på ett medvetet sätt använda sig av de rumsliga (spatiala) aspekterna 

 James G. Smith, Thomas Brawley and N. Lee Orr. Choral music. Grove Music Online. 2012. https://3

www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/
omo-9781561592630-e-1002218820?rskey=4GMA96&result=2 (Hämtad 2020-04-13).

 kor. Nationalencyklopedin. Okänt datum för publicering. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/4

l%C3%A5ng/kor (Hämtad 2020-04-12).

 David Bryant. Gabrieli, Giovanni. 2010. Grove Music Online. https://www.oxfordmusiconline.com/5

grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040693?
rskey=ndg9w7&result=1 (Hämtad 2020-04-12).

 Spatial. 1983. Svenska Akademiens Ordbok. http://www.saob.se/artikel/?unik=S_09095-0191.Pm44 6

(Hämtad: 2020-05-20)
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av musik är något som vi redan sett historiska exempel på men som utvecklats och blivit 
än mer sofistikerat under 1900-talet. Ett exempel på en tonsättare som har arbetat med 
detta är Charles Ives (1874-1954).  I Symphony No. 4 (1965) ska flera instrument och 7

instrumentgrupper vara rumsligt separerade från huvudorkestern. I partituret är det inte 
noterat exakt på vilket sätt men det finns ett omfattande sidomaterial där både Ives själv 
och andra försöker precisera med ord hur stycket ska uppföras.  I Ives verk The 8

unanswered question (ca. 1906) använder han sig också möjligheten att spatialisera 
musiken genom att att använda tre instrumentgrupper som är rumsligt åtskilda.  Det Ives 9

gör är alltså att i partituret skriva in hur musiken ska ta plats i rummet, men en hel del av 
spatialiseringen är upp till intrepreten att göra.  
 I och med högtalarens och den elektroakustiska musikens intåg i historien uppstod nya 
möjligheter för kompositörer att spatialisera sin musik, framförallt från 1950-talet och 
framåt.  Med hjälp av datorer och högtalare går det att vara väldigt precis i sin 10

spatialisering på ett sätt som inte är möjligt när vägen till ett framförande går via ett 
partitur. En kompositör som använder sig av det här är Karlheinz Stockhausen. I sitt 
stycke Gesang der Jünglinge grupperar han fem högtalargrupper i konsertsalen som en 
del i kompositionen.  Han är kanske också den kompositör som dragit spatialisering av 11

musik som längst; den tredje scenen i hans opera Mittwoch, Helikopter-Streichquartett 
ska framföras av fyra stråkmusiker som sitter utplacerade i varsin helikopter.  Det må 12

vara ett extremt exempel men säger något om hur spatialiseringen av ett verk kan vara 
helt avgörande för hur det sedan upplevs. 
Ytterligare ett exempel som jag tycker är intressant och som kommer att kopplas till ett av 
mina egna exempel senare är John Cage’s Variations IV. Det är ett väldigt experimentellt 
verk och partituret består framförallt av en instruktion för hur de som framför verket/

 J. Peter Burkholder, James B. Sinclair och Gayle Sherwood Magee. Ives, Charles (Edward). 2013. 7

Grove Music Online. https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/
9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002252967?rskey=xWEzKF&result=1 (Hämtad 
2020-05-19)

 Charles Ives. Symphony No. 4. New York: Associated Music Publishers Inc., 2011.8

 Curtis Roads. Composing Electronic Music, A new aesthetic. New York: Oxford University Press, 2015, 9

241.

 Roads. Composing Electronic Music, 242-243.10

 Ibid., 245.11

 Richard Toop. Stockhausen, Karlheinz. 2001. Grove Music Online. https://12

www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/
omo-9781561592630-e-0000026808?rskey=kVn2J9&result=1 (Hämtad 2020-05-20)
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högtalare ska placeras ut slumpmässigt på platsen där det framförs.  När han själv 13

realiserade verket så fick också publiken fritt vandra runt mellan ljudkällorna vilket gör 
att varje person i publiken får en helt egen upplevelse av verket.  I det här fallet blir 14

publiken i någon mån medskapare till upplevelsen eftersom de själva bestämmer hur de 
rör sig mellan ljuden. Ett sista exempel är Karin Rehnqvists Natt över jorden där hon 
skrivit instruktionen ”experimentera gärna med stämmornas placering i rummet” i 
partituret.  Det är en intressant instruktion eftersom den så tydligt överlämnar ansvaret 15

till interpreten att undersöka och avgöra hur själva spatialiseringen ska göras. Även i de 
tidigare exemplen har det funnits utrymme för interpreten att avgöra hur realiseringen ska 
gå till, men hos Rehnqvist är instruktionen medvetet inbjudande. En fråga som väcks hos 
mig i samband med det här är: vad skulle det betyda att inte experimentera med 
stämmornas placering? Är det ens möjligt att inte göra det? Med den här instruktionen 
blir det tydligt att det finns ett utrymme mellan partitur/instruktion och framförande som 
alltid behöver fyllas. Apropå det här så för Maria Anna Harley ett mycket intressant 
resonemang i sin avhandling Space and Spatialization in Contemporary Music: History 

and Analysis, Ideas and Implementations om att musik historiskt har betraktats som en 
konstform som realiserar tiden snarare än rummet, men att dessa två entiteter i själva 
verket är oskiljaktiga vilket betyder att musiken alltid tar plats i rummet och att det därför 
inte går att undvika en spatialisering när musik ska framföras.  Det är förstås en 16

förenkling av resonemanget men jag tycker ändå att det är relevant att lyfta eftersom 
tanken om huruvida det är möjligt att framföra musik utan att också spatialisera den 
kommer diskuteras vidare senare i uppsatsen.  

1.4  Något om akustik 
En annan möjlig utgångspunkt för ett resonemang om körens placering i rummet är hur 
akustiken påverkar musiken. För att vara mer precis handlar det om musikrumsakustik, 
som är en del av det vidare området musikakustik.  Jag kommer här att redogöra för och 17

reflektera lite kort över några begrepp som kan vara relevanta i sammanhanget. 
 Till att börja med kan vi konstatera att en ton är ett ljud och därmed färdas 1 meter på 
ungefär 3 millesekunder vilket avgör hur lång tid det tar för ett ljud att nå örat från 

 John Cage. Variations IV. New York: Henmar Press Inc., 1963.13

 Roads. Composing Electronic Music, A new aesthetic, 245.14

 Karin Rehnqvist. Natt över jorden. Stockholm: Edition Reimers AB, 2009, 2.15

  Maria Anna Harley. Space and Spatialization in Contemporary Music: History and Analysis, Ideas and 16

Implementations. Diss., McGill University, School of Music, 1994, 1-4.

 Johan Sundberg. Musikens ljudlära. 3:e upplagan. Stockholm: Proprius förlag, 1989, 178.17
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ljudkällan. Sundberg konstaterar dock att ett ljud väldigt sällan når oss direkt från den/det 
som alstrar ljudet, utan det först passerar, och påverkas av, ett rum. Ett av de viktigaste 
begreppen i det här sammanhanget är kanske reflektion. Det är när ett ljud studsar mot en 
eller flera ytor i rummet vilket skapar olika typer av efterklang. Efterklangen är 
kombinationen av det direkta ljudet och det reflekterade ljudet som når örat vid två olika 
tillfällen. Är det tillräckligt långt mellan dessa två ljud uppstår ett eko, något som bara är 
möjligt i stora rum. Hur ljudet reflekteras och därmed vilken typ av efterklang det blir 
avgörs till stora delar av hur rummet är utformat och det här kan ha stor betydelse för hur 
en kör kommer låta beroende på var i rummet den står placerad och hur själva rummet är 
utformat. Något som också påverkar är inte bara att det finns ytor som reflekterar ljudet 
utan också vilken typ av ytor detta är. Framförallt vilket material de är gjorda av eftersom 
det påverkar hur mycket av ljudet som absorberas och hur mycket som reflekteras. Ett 
mjukt material, som tyg, absorberar mer av ljudet och dämpar efterklangen, medan ett 
hårt, tätt material, som exempelvis betong, reflekterar nästan allt ljud, vilket ger mycket 
efterklang. Det som är intressant är att det här också gäller de ”ytor” som kören själv 
utgör. Sundberg nämner visserligen publiken som en faktor i rumsakustiken, det vill säga, 
en stor, välklädd publik kan dämpa akustiken i en lokal som utan publik har stor 
efterklang, men han nämner inte så mycket om att kören själv består av ytor som påverkar 
ljudet på samma sätt.  Det mest uppenbara sättet att utnyttja det på är förstås hur 18

kropparna står i relation till varandra, väldigt tätt eller glest, men också hur sångarna står i 
förhållande till övriga ytor. Det skulle påverka ljudet avsevärt om alla stod vända direkt 
mot en vägg, eller om någon av stämmorna sjöng rakt upp i taket i stället för framåt. Ett 
exempel på detta gjorde professor Sten Ternström under en föreläsning: han placerade 
basarna direkt mot den bakre väggen i lokalen vilket förstärker basfrekvensen och det 
blev en stor skillnad i volym jämfört med när basarna stod några decimeter ifrån 
väggen.  19

Utöver att placeringen påverkar hur ljudet går ut så påverkar det förstås också hur ljudet 
blir för de som står i kören och sjunger. Det här har undersökts av James F. Daugherty 
som frågat korister hur de upplever att stå i olika formationer och med olika avstånd till 
varandra. Undersökningen visar att en tydlig majoritet av kören föredrar att stå i s.k. 
”spread spacing” (ungefär ”glest utplacerade”, vilket i studien innebar att de stod med 24 
tums mellanrum, ca 61 cm) före ”close spacing” (ungefär ”tätt utplacerade”, vilket 
innebar ett avstånd på 1 tum, ca 2,5 cm), de upplever att de hör både sig själv och andra 

 Sundberg. Musikens ljudlära, 178-196.18

 Sten Ternström. Professor vid Kungl. Tekniska Högskolan: Tal, Musik och Hörsel. Körakustik i 19

praktiken, föreläsning 2019-10-19. 
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bättre och att deras sångteknik förbättras.  Att kören föredrar att stå på det sättet är dock 20

ett ganska otydligt sätt att undersöka hur de här olika positionerna påverkar ljudet. Att 
kören uppskattar något säger ju inte så mycket om vad som faktiskt förändras, vilket kan 
vara mer relevant om man faktiskt vill kunna påverka hur det låter. Men det säger ändå 
något om vikten av körens placering, det är uppenbart att det påverkar upplevelsen att stå 
på olika sätt i rummet. Åhörarna i studien hade som helhet angett att skillnaderna var 
relativt små men ändå fanns där, vilket också visar på betydelsen av placeringen. 

 James F. Daugherty. Spacing, Formation, and Choral Sound: Preferences and Perceptions of Auditors 20

and Choristers. Journal of Research in Music Education. Vol. 47, nr. 3, 1999: 224-238.
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2  Tre exempel 
Jag kommer lite längre ner, i diskussionen, att resonera kring hur musiken påverkas av att 
framföras med olika placeringar i konsertrummet. I det resonemanget kommer jag 
framförallt att utgå från tre exempel och dessa tänkte jag presentera här. 

2.1  Konsert med S:t Petri Ungdomskör 
Konserten ägde rum i Allhelgonakyrkan i Lund söndag 20 oktober 2019, kören som sjöng 
heter S:t Petri Ungdomskör och leddes av Alexander Einarsson. Programmet finns bifogat 
som bilaga 1. Under konserten använde sig kören av placeringen i rummet på ett varierat 
och intressant sätt. De växlade flitigt mellan olika positioner. Mer eller mindre varje nytt 
stycke hade en ny uppställning. De varierade mellan att stå utspridda över en stor yta, 
relativt långt bort från publiken, stå tätt tillsammans, de låg ned på golvet och ibland satt 
de ner. Det var relativt enkla medel som användes men det bidrog trots detta till en stor 
variation i den musikaliska upplevelsen.  

2.2 Examenskonsert med Radiokören 
Den 12-14 maj 2020 repeterade jag med Radiokören vilket resulterade i en konsert 14 
maj. Programmet är bifogat som bilaga 2.  Både konsert och repetitioner ägde rum i 
Sveriges Radios Studio 2 i Radiohuset i Stockholm. På grund av den rådande pandemin 
våren 2020 fick projektet en del speciella förutsättningar som också påverkade det 
rumsliga arbetet med kören.  För att minimera risken för smittspridning satt sångarna 21

med stort avstånd till varandra, ca två meter. I övrigt satt kören på konventionellt vis på 
två rader, stämvis med åtta sångare på varje rad. På repetitionen som ägde rum på 
projektets andra dag satt sångarna än längre ifrån varandra då en sångare uppmärksammat 
att avståndet mellan de två raderna inte riktigt hade uppgått till två meter under den första 
dagen. Den här placeringen av kören skapade oväntat en möjlighet att reflektera över de 
spatiala aspekterna i projektet. Extra intressant blev det förstås av att det skedde en 
förändring mellan dagarna, där finns möjlighet att reflektera kring huruvida det blev en 
förändring och hur den påverkade hur kören lät. Ett annat intressant perspektiv är att 
varken placeringen eller förändringen av den skedde av konstnärliga skäl. Det var 
uteslutande den utom-musikaliska anledningen att minska risken för smittspridning som 
fick styra oavsett hur det påverkade det musikaliska resultatet.  

 Folkhälsomyndigheten. Covid-19. 2020. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/21

utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ (Hämtad 2020-05-20).
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2.3  The cleaner av Marina Abramović 
Den tredje och sista konserten, eller egentligen performanceverket, som jag tänkte 
referera till är Marina Abramovićs körperformance The cleaner som ägde rum i Eric 
Ericsson-hallen Måndag 27 februari–söndag 5 mars 2017 i samarbete med Moderna 
museet. Ett antal professionella sångare deltog liksom ett 20-tal Stockholmsbaserade 
amatörkörer. Det var inte en konsert i vanlig mening utan ett performanceverk som pågick 
en hel vecka varje dag i åtta timmar med konstant körsång.  Begreppet performance är 22

inte helt lätt att definiera men myntas under 1950-talet och har kopplingar till olika 
konstformer med den gemensamma nämnaren att det är ett konstverk som ska upplevas 
här och nu, det är en händelse eller ett genomförande snarare än en föreställning med en 
början och ett slut.  På flera sätt kan det givetvis liknas vid en konsert, som ju är en 23

upplevelse här och nu, men en performance repeteras inte på samma sätt utan är något 
som skapas helt i stunden även om det förstås kan vara noggrant förberett. 
Publiken, eller kanske ska man säga deltagarna, fick till att börja med lämna ifrån sig sina 
tillhörigheter och ytterkläder inklusive skor i en garderob innan de fick komma in i Eric 
Ericsson-hallen. Väl därinne möttes man av en ledsagare iklädd svarta kläder som ledde 
en till en plats i den för konstverket inredda hallen. Lokalen var relativt tom på möbler 
och andra inventarier men det fanns ett antal stolar utplacerade och flera ytor var 
markerade med vit tejp i olika formationer. Som publik blev du till en början placerad 
någonstans i lokalen, antingen sittande på en stol, liggande på golvet eller stående. Du 
kunde bli placerad på olika sätt i förhållande till de andra i publiken - väldigt nära eller 
långt ifrån. Du kunde också bli uppmuntrad att blunda. När man väl blivit placerad kunde 
man efter en stund börja röra sig fritt och antingen gå runt eller sitta, ligga eller ställa sig 
någonstans i rummet. Utöver ledsagarna fanns också sångare i lokalen, även de 
svartklädda, som sjöng improviserat. Musiken växlade mellan att vara ömsom drivande 
och rytmisk och ömsom väldigt stillsam och meditativ. Eftersom både sångare och publik 
var i rörelse och ständigt hamnade i nya positioner uppstod hela tiden nya musikaliska 
landskap, ena stunden satt du precis bredvid en sångare och kunde knappt höra de som 
var längre bort medan andra stunder hade sångarna samlat ihop sig till en tät grupp och du 
själv var långt borta och hörde en homogen klang på avstånd. Under en stund medan jag 
var där kom också en extern kör in i rummet och höll något som mer kan liknas vid en 
konventionell konsert men den byggdes ihop genom övergångar med den improviserade 
musiken. Även när den här kören framförde sina stycken så fortsatte publiken och 

 Moderna museet. Performance: The cleaner. 2017. https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/22

utstallningar/marina-abramovic/performance-the-cleaner/ (Hämtad 2020-05-20).

 Moderna museet. Vad är performance? Okänt publiceringsdatum. https://www.modernamuseet.se/23

stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/vad-ar-performance/ (Hämtad 2020-04-15).
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ledsagarna att vara i rörelse och det gick att byta positioner fritt och därmed få uppleva 
olika ljudbilder av samma kör. Det här verket skiljer sig ganska mycket från en 
konventionell konsert men handlar i högsta grad om körsång och hur den påverkas av 
faktorer som hur och var kören är placerad. Det är också ett otroligt genomtänkt verk där 
väldigt många aspekter tagits i beaktande, vilket också förtydligas i den kortdokumentär 
som gjorts om verket.  Den här typen av helhetsgrepp och stora detaljarbete är något som 24

sällan hinns med eller prioriteras inför en konsert av mer konventionellt snitt, vilket gör 
den intressant att lyfta i ett sådant här sammanhang. 

 Moderna museet. Performance: The cleaner. 2017. https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/24

utstallningar/marina-abramovic/performance-the-cleaner/ (Hämtad 2020-05-20).
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3  Diskussion 
Jag kommer under den här rubriken att resonera kring hur de olika förutsättningarna i 
exemplen kan påverka musiken som framförs. Jag kommer diskutera utifrån min egen 
upplevelse men också dra paralleller till den forskning som presenterades i inledningen. 

3.1 Konsert med S:t Petri Ungdomskör 
Mitt första exempel, konserten med S:t Petri Ungdomskör (SPUK), liknar på flera sätt en 
konventionell körkonsert. Med konventionell menar jag en konsert där kören står placerad 
framför publiken, vänd mot den och inte gör några rörelser i rummet utöver att gå in i 
början och ut i slutet. Konserten med SPUK var konventionell på det sättet att de stod 
framför publiken hela tiden och inte i övrigt var utspridda i rummet, men däremot stod de 
inte hela tiden vända mot publiken på samma sätt. Det var en ganska stor variation i hur 
de använde utrymmet längst fram i kyrkan, där det framförallt gick att urskilja tre stora 
drag: en del av konserten stod de väldigt utspridda och vända och olika håll, en del av 
konserten låg de ner på golvet eller satt i trappan och slutligen så stod de relativt 
konventionellt, riktade mot publiken. Som helhet bidrog det till en variation inte bara i det 
visuella uttrycket, utan också i det klingande landskapet. När kören stod utspridd över en 
större yta och lite längre bort från publiken i kyrkan bidrog det till en mer homogen klang, 
enskilda röster var svåra att urskilja, däremot kunde klangen vara något obalanserad, vissa 
stämmor hördes mer och andra mindre eftersom sångarna stod vända åt olika håll. När 
sångarna så småningom ställde sig i en mer konventionell konsertuppställning och 
samlade ihop sig på två led längst fram vända mot publiken var kontrasten mot den 
tidigare glesa uppställningen tydlig. Klangen var mer samlad och ljudet starkare. Frågan 
är om detta hade upplevts så starkt om de inte varit utspridda innan, med största 
sannolikhet hade det inte det. Inte för att uttrycket som det gav att stå som vanligt var 
bättre eller sämre än när de stod utspritt, men kanske att de två uppställningarna förstärkte 
varandra, själva kontrasten var nödvändig. Anledningen till de olika klangbilderna har 
förstås samband med de rumsakustiska parametrar som jag tog upp tidigare. Beroende på 
hur sångarna står så reflekteras ljudet olika och kommer således att nå lyssnarnas öron på 
olika sätt, dessutom stod sångarna på olika avstånd från varandra vilket också är en faktor 
som påverkar. Ett annat akustiskt fenomen illustrerades under stycket A boy and a girl när 
kören lade sig på golvet och sjöng.  Som Ternström redogjorde för så kommer 25

basstämman att förstärkas om de står direkt mot en vägg, vilket också visade sig gälla för  
om de låg på ett golv (en liggande vägg helt enkelt). Basstämman hördes väldigt mycket 

 Eric Whitacre. A boy and a girl. London: Chester Music Limited, 2008.25
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tydligare när kören låg på golvet, något som kan vara intressant att ta med sig.   26

Trots de relativt små förändringarna i placering är det ändå uppenbart att körens placering 
påverkar hur musiken kommer att klinga. Den tydliga förstärkningen av basstämman 
under A boy and a girl hade inte gått att skapa på något annat sätt än just genom den 
rumsliga förändringen. Det här är ingen instruktion som står i noterna förstås, men likväl 
påverkar det musiken. Här finns det här glappet eller utrymmet mellan partitur och 
framträdande som jag nämnde tidigare. En fråga att ställa sig i det sammanhanget är ifall 
det finns en gräns mellan att ”bara ställa upp kören” och att faktiskt komponera om 
stycket? I det här fallet var förändringen relativt liten men det är något som en interpret 
onekligen behöver förhålla sig till om man vill arbeta med spatialisering på ett medvetet 
sätt.  

3.2  Examenskonsert med Radiokören 
Under våra repetitioner med Radiokören uppstod det en del frågor kring placeringen av 
kören som inte grundade sig på musikaliska överväganden utan på grund av den rådande 
pandemin. Frågan gällde hur långt avstånd sångarna skulle ha emellan sig. Enligt 
undersökningen av Daugherty som presenterades i inledningen så är en utspridd placering 
av kören att föredra, dock handlade det i den studien inte om lika stora avstånd som här. I 
Daughertys studie stod sångarna bara 61 cm ifrån varandra som längst medan i vårt fall 
stod sångarna minst 2 meter ifrån varandra.  Jag kan inte påstå att jag från 27

dirigentplatsen märkte av något som jag med säkerhet kan koppla till sångarnas avstånd 
eller att jag märkte av någon större skillnad under repetitionen dag två då sångarna stod 
på ännu större avstånd från varandra. Däremot gick det att märka en osäkerhet hos 
sångarna som visade sig genom att de flera gånger kommenterade att de hade svårt att 
höra sina medsångare, det var dock inget som verkade förändras nämnvärt mellan 
dagarna. Det här går i linje med det studien kommer fram till, det vill säga att sångarna är 
de som mest märker av skillnaden i avstånd, men att det för en åhörare är en ganska liten 
skillnad. Eftersom förutsättningarna var annorlunda skulle det dock behövas mer 
forskning för att kunna säga något med säkerhet om detta. Något som det går att säga 
något om är att körens placering i det här fallet inte motiverades av musikaliska faktorer 
vilket är mycket intressant. Det visar att placeringen av kören faktiskt inte står oberoende 
av det omgivande samhället och att våra normer kring den och därmed hur vi framför 
musik kan påverkas av annat än estetiska ideal.  

 Sten Ternström. Professor vid Kungl. Tekniska Högskolan: Tal, Musik och Hörsel. Körakustik i 26

praktiken, föreläsning 2019-10-19

 Daugherty, Spacing, Formation, and Choral Sound: Preferences and Perceptions of Auditors and 27

Choristers.
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3.3 The cleaner av Marina Abramović 
 Slutligen några reflektioner över det verk som kanske skiljer sig allra mest från den 
konventionella konsertformen, Marina Abramovićs The cleaner. Det var inte en konsert 
utan en performance och Abramović är inte heller musiker utan performancekonstnär. Det 
som kanske allra mest skiljer verket från de övriga två exemplen är att helheten var så 
genomarbetad. Här blev även publiken en tydlig del av verket och fick instruktioner att 
förhålla sig till. Det går därför inte riktigt att separera det kören eller de övriga 
medverkande gjorde från det publiken gjorde eftersom det var så tätt sammanflätat. Rent 
fysiskt var gränsen mellan kör och publik helt upplöst, det var en enda yta som alla rörde 
sig på. Den var uppdelad på lite olika sätt med hjälp av stolar som stod uppställda i 
grupper på olika ställen i lokalen och även vit tejp på golvet tejpad i olika geometriska 
figurer. Stolarna eller tejpen utgjorde dock inga avgränsningar mellan publik och 
medverkande utan alla rörde sig fritt i rummet. Allt det här påverkade den musikaliska 
upplevelsen, sången kom ständigt från olika håll i och med att sångarna flyttade sig, 
ibland stod de helt utspridda och ibland samlade de sig i en tätare klunga. Ibland hade jag 
en sångare precis bredvid mig och ibland var de längst bort i andra änden av lokalen. Som 
publik var man fri att inta vilken position man vill, man kunde sitta, ligga ner eller stå, allt 
det här påverkade också hur man upplevde musiken. Det påminner mycket John Cages 
realisering av sitt verk Variations IV som jag nämnde i inledningen, där publiken också 
fick röra sig fritt.  Att göra på det här sättet flyttar kontrollen av hur verket upplevs bort 28

från både kompositör och interpret och lägger istället en del av ansvaret på publiken. 
Varje person i publiken kommer att få en egen upplevelse av verket som de i viss 
utsträckning själva skapar. Det gör också att rollerna kompositör, intrepret och publik, blir 
mer otydliga, gränsen mellan dem inte lika tydlig. I det här fallet blir det mycket 
intressant att tillämpa Harleys resonemang om huruvida det går att skilja musiken från 
dess rumsliga gestaltning. Det är tveksamt att det skulle gå att göra någon skillnad på 
dessa i The cleaner. Utan de spatiala förutsättningarna hade det varit ett helt annat verk, 
en helt annan musik. Kanske kan man gå så långt som att säga att musiken uppstod ur 
spatialiseringen av den.  
Även om spatialiseringens påverkan på musiken är extra tydlig i det här verket så sätter 
det också fingret på att det är en oundviklig del av varje musikupplevelse. Varje rumslig 
förändring som görs kommer också att påverka musiken, det ena går inte att skilja från 
det andra.  

 Cage. Variations IV.28
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3.4 Dirigentens roll 
Eftersom jag själv utbildar mig till dirigent kan jag inte undgå att reflektera kort över hur 
mina tankar kring att det inte går att undgå den rumsliga gestaltningen påverkar 
dirigentens roll. Delvis är det kanske självklart att dirigenten har ett rumsligt ansvar över 
en konsertproduktion, dirigenten bestämmer hur kören ska stå uppställd, hur stämmorna 
ska vara placerade, var i lokalen de ska stå, det är inga nyheter. Men samtidigt går det att 
se att hur kören traditionellt sett är placerad rör sig inom ett ganska litet spann, åtminstone 
om jag går till min egen körerfarenhet så står kören i princip alltid på samma sätt. Det 
behöver förstås inte vara något fel i det, men kanske skulle det vara intressant att 
undersöka mer för att se hur det faktiskt påverkar det musikaliska resultatet. Precis som 
att dirigenten ofta jobbar med exemplevis frasering för att framhäva något kanske man 
skulle kunna prova att placera ut kören på ett annat sätt i rummet för att framhäva något. 
Det skulle förstås gå att anlita någon typ av regissör eller koreograf till den här typen av 
arbete, men som framgått av exemplen kan den rumsliga placeringen vara så tätt 
sammanfogad med den musikaliska tolkningen att det skulle kunna ligga på dirigenten att 
genomföra det här, precis på samma sätt som dirigenten nu bestämmer över var 
exempelvis en solist ska stå placerad. Jag tror att det här är ett fält som kan undersökas 
och utvecklas mycket och där har dirigenten en viktig roll. Särskilt inom körområdet tror 
jag att det finns goda förutsättningar eftersom sångare har lättare att vara flexibla med 
sina positioner än instrumentalister.  

3.5 Sammanfattning och förslag på framtida undersökningar 
Ser man till alla de här tre konserterna är det uppenbart att en konsert med rumslig 
gestaltning kan se ut på många olika sätt. Då är det här dessutom bara tre konserter av de 
mängder som finns. Helt klart står att det musikaliska uttrycket i hög grad påverkas av 
körens förhållande till rummet och sig själva. Framförallt tycker jag att det visar att de här 
två sakerna, det musikaliska och det rumsliga, inte går att skilja åt. Det hade inte varit 
samma sak om A boy and a girl framförts rakt framför publiken, det hade inte gått att ta 
till sig de improviserade tonerna i The cleaner på det sätt som jag gjorde om jag hade 
suttit i en konsertsal och lyssnat på sångarna som stod uppställda på en scen. Det hade 
helt enkelt varit en annan musik. 
 Det här området skulle förstås kunna undersökas mycket mer och på flera intressanta sätt.   
En mer riktad undersökning där man jämför hur samma stycken skulle klinga i olika 
uppställningar är ett sätt att göra det på. Då skulle man kunna prova ett flertal olika 
uppställningar och se mer specifikt hur påverkan blir, mina reflektioner riskerar att bli lite 
allmänna eftersom jag har utgått från ett ganska stort material. 
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Det finns också flera relativt vanliga rumsliga grepp som inte förekommit i någon av de 
konserter jag studerat. Ett grepp som inte användes är något jag själv tycker är roligt att 
använda mig av, nämligen att kören inte syns alls. Den kan vara placerad utanför 
konsertrummet eller uppe på någon läktare där de inte syns. Jag har själv använt det både 
i början och mitt i en konsert och det skapar en särskild stämning. Det blir ett 
överraskningsmoment och först kanske publiken mest undrar över varifrån ljudet kommer 
och inte lyssnar så noga på musiken, men när det väl är etablerat att det kommer utifrån 
någonstans så kan det uppstå en typ av lyssnande som inte förekommer när man ser 
kören. Ett noggrannare lyssnare. Man försöker utröna vad det är kören sjunger egentligen, 
hur många är de, sjunger de i stämmor, hur många stämmor osv. En sorts gehörsbaserad 
analys som annars brukar lösas genom att man tittar på kören och använder ögonen för att 
lista ut svaren. Det skulle vara intressant att undersöka. 
Det går också tänka sig varianter på det där delar av kören står utanför ett rum eller att 
kören successivt, en och en, går in eller ut ur ett rum medan de sjunger. 
Det skulle också gå att utvidga den teoretiska analysen av hur förhållandet mellan musik 
och rum ser ut. Framförallt skulle det vara intressant med ett sådant perspektiv på just 
körmusik med alla dess speciella förutsättningar. 
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5. Bilagor 

Bilaga 1 
Avslutningskonsert: S:t Petri Ungdomskör. Konsertprogram från konsert söndag 20 
oktober 2019 kl. 12.00, Lunds Allhelgonakyrka. 

Bilaga 2 
Examenskonsert 14 maj 2020. Konsertprogram från examenskonsert torsdag 14 maj med 
Radiokören i Studio 2 på Sveriges Radio. 
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