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Inledning
Efter att ha avslutat mina studier till organist våren 2009 kände jag att jag ville lära
mig mer. Trots att jag ägnat fyra år på KMH, plus två år på Ersta Sköndal
Högskola (kantorsutbildning 2003-2005) kände jag mig inte riktigt redo att ge mig
ut i arbetslivet.
Efter många i år i barn-, ungdoms- och vuxenkörer identifierade jag mig definitivt
som en kyrkomusiker med fokus på kör, även om orgeln naturligtvis alltid fängslat
mig. Jag sjöng i alla år i Huddinge kyrkas körer, och min stora mentor och förebild
var deras organist och körledare Hans Ove Olsson. Han har en fantastisk förmåga
att kunna musicera och få alla körsångare att göra samma sak. Det är en sann fröjd
att sjunga med Olsson, och jag ville bli lika bra som honom! I hans kör gjorde vi
många av körrepertoarens guldkorn såsom till exempel Mozarts requiem, Bachs hmollmässa och passioner. Hade jag då den kompentensen att bli så bra? Jag tyckte
inte det, och kände att jag ville fördjupa mig ännu mer i kör och kördirigering. Min
lärare, Mats Nilsson, inspirerade och peppade mig att söka denna nya utbildning,
som jag insåg passade mig perfekt.
Skulle denna nya utbildning ge mig modet att våga sätta upp de stora verken och
sjunga de svåraste styckena? Hur mycket får man, så att säga ”gratis” av att enbart
gå en utbildning, och hur mycket handlar om vem och hur man är? Skulle dessa
ytterligare två år på KMH ge mig det som krävdes för att ta steget och våga göra
det som jag så gärna ville? Min förhoppning var att utbildningen skulle ge mig de
verktyg som jag såg hos Olsson, alltså att kunna ge mig hän, och musicera med
mina korister och få min musikaliska tanke förmedlad till dem genom mitt
kroppsspråk.
Jag sökte, kom in, och påbörjade min påbyggnadsutbildning i kyrkomusik och det
var precis som jag hade tänkt mig det hela. Stort fokus på kördirigering och sång.
Utbildningen skulle avslutas med en examenskonsert, med en kompletterade
skriftlig del. Själva examenskonserten såg jag fram emot, men den skriftliga delen
gjorde mig nervös. Vad och hur gör man..? Jag gjorde det klassiska och sköt ifrån
mig det hela under det första året, då jag fullt ut koncentrerade mig på all musik
som skulle genom mig och mina händer.

Höstterminen i årskurs två närmade sig, och satte slutligen igång. Jag insåg att nu
var det definitivt dags att börja tänka på mitt arbete. Detta kändes verkligen både
svårt och jobbigt. Vad förväntas av mig? Klarar jag av detta? Det hela blev lite av
ett hjärnspöke. Trots att jag medverkat vid ett antal seminarier som skolan
anordnat, där man förklarade upplägg och tanke bakom den skriftiga reflektionen,
kände jag mig rådvill. Jag insåg dock till slut att jag verkligen var tvungen att
komma igång. Jag hörde av mig till min utbildningsledare Stefan Therstam som
hjälpte mig att komma i kontakt med Karin Hjertzell, som fungerade som
koordinator för examensarbetet vid institutionen.

	
  

Ett första möte
Den 29 augusti 2011 hade jag ett möte med Karin Hjertzell om mitt examensarbete.
Nu skulle förhoppningsvis ett antal frågetecken rätas ut. Det var ett trevligt möte
där jag kände att jag äntligen kunde pusta ut en aning. Vi diskuterade frågor som
rörde arbetes omfattning, hur stor del och kraft som skulle läggas på det, och att
skriften ska vara en kompletterande del, alltså ett komplement till själva
examenskonserten, där den största delen av arbetet skulle bedömas.
Det fanns även andra frågor och parametrar att ta hänsyn till. Dels är min
utbildning ny, vilket betyder att jag är den första som kommer att examineras i
denna form. Dessutom tillhandahåller en annan institution (KDM) huvuddelen av
de kurser jag går i utbildningen.
Mötet resulterade i att jag kände mig mycket mer säker på vad jag skulle göra, och
hur själva examinationen var upplagd. Jag gillade tanken att det var konserten som
skulle få störst fokus, och det skriftliga mindre. Jag hade ju ändå valt en konstnärlig
utbildning.

Ett andra möte
Under hösten började fler och fler viktiga pusselbitar falla på plats. I september
fick jag en handledare, Johanna Roll. Vi möttes och pratade om vad arbetet gick ut
på; examenskonsert, reflekterande, med mera. Efter vårt möte kände jag att jag fått
nya verktyg för att kunna sätta igång. Jag hade fått nya idéer och mer inspiration
om hur examensarbetet kunde läggas upp. Det kunde vara allt ifrån ett specifikt
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fokus kring en tonsättare till en videodagbok. Jag fick också viktig och värdefull
information om fördelningen mellan praktisk och skriftlig del samt omfattning och
nivå på den skriftliga delen.
Vi funderade tillsammans, och jag kände rätt snart att min idé var att vilja skildra
hur arbetet går till inför en konsert, mer än att till exempel skriva om en
kompositör. Vi bokade in ytterligare möten för att stämma av om jag fått några
tankar och idéer. Det kändes skönt att det började falla ordentligt på plats, och att
faktiskt ha någon som låg på.
Än så länge var min dagbok tom. Förutsättningarna för själva konserten var att det
fanns ett datum, den 25 maj 2012. Jag visste också att jag skulle göra denna konsert
med min studiekamrat, Sigrid Damsager Frandsen. Det var ramarna, och ur detta
skulle jag, vi, alltså skapa en konsert, en konsert som enligt vår lärare professor
Fredrik Malmberg skulle vara ”något alldeles extra”.
Med dessa förutsättningar började jag staka ut min väg mot examen. Jag förstod att
jag ganska snart skulle behöva strukturera och bestämma mig för hur arbetet skulle
läggas upp. Var skulle mitt största fokus ligga? Ville jag skriva en uppsats om
någon särskild kompositör, eller tidsepok? Eller ville jag lägga det mesta krutet på
själva konserten? Jag bestämde mig för att lägga det mesta av min energi och fokus
på att göra en bra, utvecklande och utmanade konsert. Med de förutsättningar som
getts ”en konsert utöver det vanliga” insåg jag att det skulle krävas mycket jobb,
för att ro konserten i land. Jag bestämde mig för att göra denna skriftliga del i form
av en dagbok, eller kanske periodbok, där jag skildrar hur arbetet går från tanke till
en konsert.

December 2011
Efter ett antal mer eller mindre officiella möten mellan mig och Sigrid stod det
klart att vi båda hade ett behov att få struktur på alla tankar och idéer som fanns
hos oss. Vi kontaktade Fredrik Malmberg, och i mitten av december, när
julterminens konserter, seminarier och lektioner var avklarade, fick vi äntligen till
stånd ett möte. Nu var det tid att tillsammans sitta ned och göra upp riktlinjerna för
konserten. Nu var det tid att bringa klarhet och ordning. Vad hade de andra för
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tankar om konserten?	
  Mötet oss tre emellan blev väldigt roligt, spännande och
utmanande!
Nu började jag på allvar förstå att denna konsert verkligen var vår alldeles egna.
Nu var det vi som skulle genomföra hela processen från tanke till konsert.
Och nu satte vi igång på riktigt. Tankar och idéer ventilerades mellan oss.
Temaförslag som ”Ljus/mörker” - ”Ondska/Godhet ” - ”Vatten” - ”Rymd”
avhandlades. Ur alla idéer och tankar lyckades vi till slut komma fram till ”Allt har
sin tid” hämtat ur Predikaren 3 i Bibeln. I detta tema ansåg vi att det mesta kunde
rymmas.
”Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid och dö
har sin tid, plantera har sin tid och rycka upp det som planterats har sin tid.
Dräpa har sin tid, och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid, och bygga upp har
sin tid. Gråta har sin tid, och le har sin tid. […] ”
Ur detta tema började vi ta ett första steg i att planera repertoar. Sigrid hade redan i
förväg satt igång sina tankar kring temat, och hade en mängd uppslag och idéer på
repertoar. Tillsammans gjorde vi en ”mind map” över repertoar, kompositörer,
konsertform och -struktur med mera.
En annan viktig fråga som vi tog upp var lokalfrågan. Orden från Malmberg om att
denna konsert skulle vara ”något alldeles extra” ekade i våra huvuden, och därför
skulle det kännas kul att göra vår konsert i någon mer spännande och spektakulär
konsertsal än KMH:s Stora sal. Tankar fanns därför på både Musikaliska och
Grünewaldsalen, men ingenting var bokat. Alltså en väldigt viktig fråga för oss att
ta tag i. Återigen fick jag uppleva att ingenting sker av sig själv.
Detta är vår konsert.
Vi är producenter. 	
  

Januari 2012
Från att detta arbete legat i periferin börjar det nu på allvar bli en del av min
vardag. Mer och mer påminns jag av hur mycket jobb det är, och hur snabbt tiden
går.
Fortfarande kvarstod frågetecknen kring de kanske allra största och viktigaste
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frågorna, nämligen:

•

Lokal är ännu inte spikat.

•

Min repertoar är inte klar.

Återigen stod det klart för mig att detta kommer ingen automatiskt att fixa åt mig…
Detta är MIN konsert, MIN produktion.
Mycket av ansvaret för att ordna en lokal låg på mina och Sigrids axlar, och för att
inte riskera att bli utan lokal kontaktade jag min gamla körledare Kerstin Börjeson i
Uppenbarelsekyrkan i Hägersten. I den kyrkan har jag sjungit mycket, och jag vet
att den har underbar akustik för körmusik. Efter några dagars väntan kom äntligen
beskedet att vi får vara där. Det kändes skönt att veta att det då i alla fall fanns en
lokal att vara i. Dessutom en lokal där jag själv upplevt många stora körverk.
Att välja repertoar är alltid svårt. Att välja repertoar till en sådan här konsert är
väldigt svårt. Det finns mängder av parametrar att ta hänsyn till.
Körens storlek.
Vad som passar i programmet.
Och kanske framför allt – vad DU vill.
Den sista punkten var för mig den svåraste. Jag upplevde att jag nu hade mitt livs
chans att göra något storslaget. En fantastisk ensemble har ett antal
repetitionstimmar, engagemang och konsert för DIG.
En tanke som ofta återkom var känslan av att ”passa på”. Alltså passa på att göra
något som du kanske inte kommer att få chansen att göra någon mer gång. Jag
funderade mycket på det, och kom fram till att jag gärna skulle vilja göra något
stort romantiskt stycke. Nu finns möjligheten. Erfarna, duktiga sångare med (om så
skulle krävas) stora röster.
Mina tankar gick till Clytus Gottwald. Hans arrangemang av lieder och romanser
började allt mer te sig som det ultimata för mig. Min kärlek till dessa tyska
romanser och lieder började under mina sånglektioner med Christina Billing. Hon
fick mig att se storheten i det vackra, smärtsamma lidandet som till exempel Wolf
och Schumann illustrerar i sina verk. Jag minns speciellt att ett stycke av Hugo
Wolf, ”Verborgenheit”, fångade mig.
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Jag kunde verkligen se och förstå vad jag sjöng, vilket var en ny upplevelse för
mig. Den inledande kromatiken i sångstämman lyckades på ett enkelt, men väldigt
träffande sätt förmedla känslan av lidelse, svärta och ångest. Det var fascinerande
att tonspråket så tydligt återspeglade texten, som vidare handlar om den olyckliga
kärleken och ensamheten, som man önskar hålla för sig själv. Jag rycktes med i
detta och kände att jag vågade och ville tolka detta fullt ut.
Jag som tycker det är svårt att ”komma loss” och ”släppa tyglarna” och låta
känslorna styra för mycket kände att jag behövde en input av detta slag. Detta var
ju ändå en ny erfarenhet jag fått från Wolf, och blev nyfiken på om det fanns
körmusik av honom. Efter att ha letat igenom många av Gottwalds arrangemang
hittade jag samlingen ”Vier lieder” av Hugo Wolf, i arrangemang för stor 16stämmig kör. Kanske kunde detta nu äntligen vara något?

Februari 2012
Trots att snö och slask om vart annat fyllde gatorna och termometern visade stadiga
minusgrader började jag mer och mer känna att alla lösa trådar verkligen borde
knytas ihop. Fortfarande var lokalfrågan inte helt löst. Uppenbarelsekyrkan i
Hägersten var sedan tidigare preliminärbokad, men fortfarande hängde mycket löst.
En rolig nyhet var dock att det kanske ändå fanns en möjlighet för oss att vara på
Musikaliska. Det skulle ju verkligen vara en kul upplevelse - för oss dirigenter, för
medverkande och för publiken! Både Sigrid, Fredrik och jag ville ju verkligen göra
denna konsert till något extra, och att då få vara på Musikaliska med den vackra
miljön, akustiken, det fantastisk vackra läget, och kanske främst traditionerna som
satt i väggarna gjorde att denna konsert fick en ny tyngd för mig. Naturligtvis är ju
själva innehållet i konserten det viktigaste, men så klart spelar ju de yttre
förutsättningarna också en viss roll, och för mig kändes det stort att få göra en
konsert där, det var något som verkligen lockade.
Vi började nu skissera på riktlinjerna för konserten. Frågor som hur många stycken
ska jag göra, vilka ensembler finns att tillgå och om jag vill göra något med något
extern ensemble fick jag i uppgift att fundera på. Fredrik berättade också att det
från skolans ledning var ett ”större krav på konsert och program”. Vad exakt som
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menades med det vet jag faktiskt inte. Kanske var det en kombination
av att utbildningen var ny, och att jag och Sigrid var Fredrik Malmbergs första kull
studenter som examinerades? Det var i alla fall ord och formuleringar som fick mig
att vilja satsa extra. Att få i uppgift att göra något alldeles extra sporrade mig.
Repertoarmässigt tyckte Fredrik att Clytus Gottwalds arrangemang var för stora.
Musikhögskolans Vokalensemblen skulle komma att bestå av 16 sångare, vilket är
för lite om man ska sjunga 16-stämmigt. Och det är ju fullt förståeligt. Alltså dags
att tänka om...
Trots att mina tankar om Gottwald gått om intet ville jag ändå göra något av de
tyska romantikerna. Efter mina erfarenheter från sånglektionerna där dessa
kompositörer sjungits kändes det tryggt att ta med dem. Det var ju musik som jag
visste påverkade mig. Jag längtade efter att få jobba med detaljerna som skulle ge
styckena min personliga tolkning. Agogik, dynamik, fraseringar. Dessa verktyg
kunde jag använda för att verkligen mejsla fram mina text- och musiktolkningar.
Jag började leta på nytt, och fortsatte botanisera bland de romantiska tonsättarna
som jag själv gillar. Jag ville ju gärna göra ett större romantiskt verk, så jag letade
främst bland Brahms och Mendelssohn, och till slut hittade jag Johannes Brahms
”Drei Motetten” opus 110.
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Den första motetten, ”Ich bin aber elend” har text ur psaltaren 69:30
Men jag är betryckt och plågad, Gud, låt din frälsning skydda mig!
och ur 2 Mosebok, kapitel 34:6-7.
Och Herren gick förbi honom, där han stod, och utropade: Herren, Herren - en
Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet som
bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd,
men som ingalunda låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas
missgärning på barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led.
Den andra motteten, ”Ach arme Welt” har en okänd diktare.
Mottet nummer tre, ”Wenn wir in höchsten Nöten sein” är diktad av språk- och
naturvetenskapsprofessorn, Paul Eber. Den texten finns även representerad i vår
svenska psalmbok som psalm nummer 540 ”När vi i högsta nöden står.”

Notexemplet ovan är hämtat från den första Brahms-motettens första sida. Det är
talande att se hur Brahms utnyttjar hela körens register, där alla utom altarna,
inledningsvis sjunger i ett sammanträngt läge, för att med en tät, nästan suggestiv,
klangbild förmedla orden ”Ich aber bin elend”. Brahms fortsätter vidare i stycket
att på detta sätta måla upp texten. Som dirigent har du dels tempobeskrivningen,
Andante con moto ed espressivo att hålla dig i, men naturligtvis också texten, som i
denna musik är en viktig parameter i tolkningen. Vilka ord ska få extra tyngd? Sett
till den stora och kraftfulla dynamiken är nog också Brahms tanke att detta ska vara
ett frustrerat rop på hjälp, snarare än en stilla bön.
	
  

Mars 2012
Jag och Sigrid stämde möte i början av månaden för att se vad som hänt med alla
lösa trådar. Det kändes nu tydligt att arbetet hade kommit en bra bit vidare. Nu
började det verkligen bli något greppbart, något som låg ett fåtal månader och
veckor fram i tiden. Det märktes också väldigt tydligt hur mycket detaljer det är
med allting. Lokal, vilka ensembler som gör vad, logistik, budget, sättningar,
instrument… Som tur är har Sigrid en fantastisk förmåga att organisera och
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strukturera.
Tidigare hade det varit stor osäkert kring lokalfrågan, men efter att Fredrik
Malmberg lyckats med konststycket att till en saftig rabatt få hyra Musikaliska
bestämde jag och Sigrid att vi skulle ha vår konsert där, vilket kändes otroligt
roligt! KMH har som princip att inte vilja betala för externa scener, men i detta fall
gjordes ett undantag, under förutsättning att vi garanterade att vi skulle sälja ett
visst antal biljetter. Jag och Sigrid beslutade att ta den risken. Eventuellt ej sålda
biljetter skulle vi alltså själva betala.
Att ta entréavgift är också något som ger oss en anledning att göra denna konsert
till ”något extra”. Det faktum att vi är på Musikaliska, gör att vi också har ett stort
publikum att fylla.
I stort sett är all repertoar nu spikad som jag ska göra, och de stycken som jag
kommer att göra på konserten är i dagsläget dessa:
Brahms: Drei Motetten, op 110
Nörgård: Två poesier
Cage: Once upon a time
Hovland: Aftonbön
Det känns befriande att nu kunna dyka ned i detta och på allvar börja jobba med
styckena så det blir riktigt bra. Och det känns också som om det är en både kul och
bra blandning av stycken för min del. Konserten kommer ju också att bestå av
Sigrids stycken, vilket kommer att ge konserten ytterligare balans. Hon kommer att
göra minst ett nyskrivet verk.
När vi i december bestämde titel och tema för konserten dök det nästan med
detsamma upp en idé. Fredrik nämnde idén med ha med barnkör i konserten, och
ett stycke som jag tänkte på är Egil Hovlands ”Aftonbön”. Kanske kunde man låta
barnen sjunga en vers själva, och sedan tillsammans med Vokalensemblen? Jag
hade testat att blanda barn- och vuxenkör tidigare, och då märkt att barnens röster
blandat sig fint med de vuxna rösterna. Barnens friska klang tillförde en skön
fräschör i körklangen, och bildade en extra klangkrona högst upp. Jag var nyfiken
och ville prova. Dessutom kände jag att detta på ett mycket bra sätt kunde vara en
bra ingrediens i det som önskades, nämligen en konsert som var något extra. Och är
inte en examenskonsert med barnkörsmedverkan något extra, så säg!?
Tankar kring om detta verkligen skulle fungera slog mig förstås. Skulle barnen
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orka? Fungerar barnens röster tillsammans med de skolade rösterna? Hur reagerar
kören?
En fråga som också dykt upp är hur vi ska sprida ut att denna konsert äger rum. I
och med att Musikaliska är en stor scen, med många publikplatser, krävs det att det
kommer mycket folk för att få känslan av fullsatt. Dessutom ekade det i mitt
bakhuvud att vi har ett ekonomiskt krav på oss. Vi började diskutera vilka olika
kanaler vi hade för att nå ut så brett som möjligt. Mejllistor till våra olika
körkontakter och sociala medier kändes som bra kanaler. Dessutom ordnade skolan
en Facebook-sida för festivalen ”LjudOljud” som vår konsert skulle ingå i. Jag tog
även kontakt med ”Kyrkomusikernas tidning” och frågade om de inte vill skriva
om vår konsert på redaktionell plats, vilket de glädjande nog gjorde i tidningens
majnummer.
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April 2012
April var en hektisk månad. Det var många konserter och projekt på gång parallellt
i skolan. Dessutom var detta en månad som kännetecknades av förberedelser på
många plan. Naturligtvis krävdes förberedelse för min egen del, men även mängder
av praktiska saker. Noter beställdes från förlagen och ekonomi och budget för
lokalhyra bekräftades.
Till mitt stycke, ”The Story”, ur Living room music av John Cage krävdes en egen
ensemble på fyra personer. Detta stycke var tänkt att komma som en parentes, eller
kanske en vitamininjektion i konserten. Efter att botaniserat runt lite på exempelvis
”Youtube” fick jag inspiration och olika uppslag till hur jag skulle tolka stycket –
skrivet som en fyrstämmig talkör med text av Getrude Stein.
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”Once upon a time the world was round, and you could go on it around, and
around.”
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Att arbeta med talkör skulle komma att bli en ny och spännande erfarenhet. Vid en
första anblick verkade det väldigt svårt att göra något extra och speciellt av detta.
Det fanns ju inga toner att jobba med! Men allt eftersom jag började leka och testa
stycket, insåg jag att det fanns massor. Ta bara hur du säger ett ord - det kan göras
på många sätt. Jag testade bland annat med hög/låg röst, snabbt/långsamt,
överdrivet, med oväsentlig artikulation och brittisk/amerikansk engelska. Ska den
deklameras glatt, ledset, hysteriskt eller knasigt? Vissa riktlinjer fanns i noterna, till
exempel ser man att det finns instruktioner om hur orden ska läsas (whisper - ”i”
like in ”whisper”) och att vissa ord ska avslutas med ett kort artikulation, och med
nedåtgående tonhöjd (se exempelvis World vid bokstaven A, stämma två). Utifrån
dessa förutsättningar skapades, efter samråd med Fredrik, ett lite studentikost och
kul inslag där de fyra sångarna kom ifrån sidan av scenen med myggor
(mikrofoner), allt för att kunna komma in lite smygande och oväntat. Jag ville att
detta verkligen skulle bli något som bröt av från konsertens i övrigt välpolerade
yta. Något som skulle röra om lite, och öka energin i rummet. Och för att detta
skulle få önskad effekt, att verkligen bryta av på riktigt, och fullt ut, tänkte jag att
det behövdes någon som verkligen vågade ta in en scen, ta plats och inte skämdes
för sig. Jag tänkte direkt att min gode vän Andreas Olsson vore rätt man för det
hela. Förutom att han har en gudabenådad röst har han också en stor portion
teatererfarenhet i bagaget. Han har medverkat i allt från SVT-produktioner och
melodifestival, till huvudroller på till exempel Vadstena-akademin (2009). Han var
den som kunde inspirera de andra i kören att ta ut svängarna.
	
  

Maj 2012
Detta var månaden då allt skulle ske, allt skulle falla på plats. Detta var månaden
då all tid av förberedelser skulle få bära frukt.
Konceptet var nu helt färdigt, denna konsert skulle bli lite av en resa mellan våra
olika känslor, något som ganska lätt kan kopplas samman med Predikarens ord ur
Bibeln, en text där många av livets alla sidor ställs mot varandra. I konserten skulle
jag dels förmedla den ”känslomässiga dippen” med Brahms-motetterna, som skulle
kunna passa under bibelstället ”…Gråta har sin tid, och le har sin tid. Sörja har sin
tid, och dansa har sin tid.”
I konserten skulle ju också min barnkör medverka. Barnen, som så ofta förknippas

16

med hopp och glädje, fick med sitt stycke av Egil Hovland ”Aftonbön” möjlighet
att bryta av och mjuka upp konsertens strikta ramar. Det är en tydlig kontrast mot
Brahms vemod, och den kontrasten sporrade mig. Vore det inte förlösande om en
barnkör kommer in på scenen och sjunger rakt ur hjärtat? Det kändes roligt och
utmanade att ha så ”brett mellan vingarna” - att kastas mellan dessa känslor.
Dessutom skulle Cage-stycket mitt i detta förmedla känsla av något som var lite
tokigt, galet, crazy. Alltså skulle tre väldigt väsensskilda känslor förmedlas och
tolkas av mig på mindre än en timme.
Den 3 maj började repetitionerna med KMH Vokalensemble. Skolans lokaler
byggdes om och bristen på lokaler var minst sagt påtaglig. Den stora ensemblen
med 16 sångare plus dirigenter, handledare och lärare fick trängas i ett litet rum.
Jag upplevde att det var väldigt svårt att i förväg kunna förställa sig hur det
kommer att vara när man träffar en kör på den nivån för första gången. Trots att jag
gjort det flera gånger förut under studietiden, kändes detta ögonblick speciellt. Jag
kände att jag skulle bli hårdare bedömd av både kör och handledare. Det var ju en
examenskonsert. Jag överskattade körens förmåga och trodde de skulle sätta
styckena snabbare. Jag lade mig från början på fel nivå, och förväntade mig en mer
”konsertklar” version. Det blev en nyttig läxa för mig att inse att även en
professionell ensemble behöver öva långsamt, och många gånger. Det var synd,
och jag fick direkt känslan av jag var dåligt förberedd.
Detta kändes verkligen som en besvikelse och ett bakslag. Hade jag sumpat min
chans att visa hur väl förberedd jag ju faktiskt var? Vad skulle ensemblen, Fredrik
och Sigrid tycka? Detta var ju verkligen inte ett tillfälle man kom till oförberedd slutrepetitionerna inför sin masterkonsert på Kungliga Musikhögskolan.
Det var bara att bita i det sura äpplet, och jobba vidare, några repetitioner kvarstod
ju i alla fall. Jag fick backa bandet och verkligen plugga in partituren på grundnivå.
Jag fick försöka ta till mig allt jag lärt mig sedan tidigare. Jag använde mina
stycken som etyder på andra lektioner, som till exempel gehörslektionerna, vilket
var både kul och nyttigt då det gav ett intressant perspektiv på det hela.
Efter några extra dirigeringslektioner och lite peppning genomförde jag i alla fall
de få repetitionerna som kvarstod innan konserten. Och det slog mig att det var ju
inte bara jag och mina stycken som skulle få plats på repetitionerna. Även Sigrids
avancerade och nyskrivna verk tog mycket tid i anspråk av kören, vilket gjorde att
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det fick gå undan när det väl var min tur. I det läget blir man också varse att det
gäller att vara förberedd på att repetera effektivt.
Samtidigt repeterade jag för fullt med den externa ensemblen som skulle göra
Cage-stycket. Efter en del pusslande lyckades vi få till ett par gemensamma
repetitioner. Som tur var bestod gruppen av fyra erfarna sångare som dessutom inte
var rädda för att ta plats och spela teater. Efter att ha förklarat upplägget att det
verkligen skulle ta plats, fick jag efter lite trevande fram önskat resultat. Detta
skulle bli lyckat - och ett kul inslag. Vi bestämde att dessa herrar skulle komma in
på scen, och nästan avbryta det som pågick, och med mikrofoners hjälp
smygandes, och viskandes sätta igång sitt nummer. Själv skulle jag sköta
dirigeringen från en publikplats, det vill säga från en av stolarna längst fram i salen.
Efter att de sjungit klart skulle de bara smyga ut, och konserten fortsätta som om
inget hade hänt.
Så kom då dagen, den 25 maj, som så länge hägrat i horisonten. Förstås var det en
del praktiskt som skulle fixas. Allt ifrån att låna mikrofoner, transportera dem,
ordna med inspelningsutrustning till att se till att det fanns dricka och frukt till den
medverkande barnkören. Jag och Sigrid delade upp ansvaret och det hela löpte på
väl.
När väl kvällen kom kändes det rätt lugnt. Vokalensemblen var på hugget och
väldigt peppande. Det gav ett tryggt och professionellt intryck vilket gjorde att jag
kände mig lugn. Jag fick också känslan av att det rådde ett lugn bland alla som
skulle medverka, vilket kändes enormt skönt.
Nu fanns det inte så mycket mer att göra än att köra på! På genrepet lät kören
fantastiskt fint, och barnkören var på plats och stämde in i slutsången, Egil
Hovlands ”Aftonbön”, på det mest underbara sätt. Barnkören fick dels sjunga
sången som ett ordinarie nummer på konserten (själva). Det fick symbolisera det
sköra, sårbara och samtidigt vackra och ljusa. Som extranummer sjöngs samma
stycke av Hovland med samtliga medverkande. Trots att den stora ensemble som
bildades av alla medverkade, verkligen sjöng ut hördes barnens röster tränga
igenom - som ett tecken på att de finns och verkar i det stora. Jag kunde med en
viss stolthet konstatera att det blev precis som jag hade hoppats och trott.
Själva konserten då? Jo tack, det gick alldeles utmärkt!
Klockan 20:00 satt ett så gott som fullsatt Musikaliska på plats och väntade. In
kom blockflöjtisten Kristine West, och improviserade över Hovlands Aftonbön.
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Under det kom kören in på scen, samtidigt som jag nästan processionslikt gick
genom lokalen och äntrade scenen. Av Kristine fick vi vår ton till det första
stycket, Per Nörgårds ”Löft mig kun bort”.
Jag och Sigrid delade på konserten, och hade lagt tid och energi på att få det att se
bra ut rent koreografiskt och visuellt mellan våra stycken. Ett stycke gjorde vi till
och med tillsammans. Som sista nummer framfördes då äntligen Hovlands
Aftonbön tillsammans med barnkören och alla medverkade. Det var helt
fantastiskt. Det strålade ur koristerna, ur mig och jag tror det även strålade ur
publiken. Känslorna efteråt kan sammanfattas med ord som glad, lättad och nöjd.
Tre nyckelord har följt mig för att göra denna konsert till vad den blev, nämligen
tema, repertoar och lokal. Dessa tre ord genomsyrade arbetsprocessen och gjorde
konserten till det ”alldeles extra” som ju hade efterfrågats.
Vi lyckades hitta ett tema som tilltalade, inspirerade och lockade. Jag tycker temat
vi valde öppnade upp för att ge oss dirigenter (och producenter) så pass fria händer
att vi kunde tänja på gränserna ordentligt gällande val av repertoar. I och med
temats generösa ramar hade vi möjlighet att välja i princip vilken repertoar vi ville.
Med lite god vilja kunde ju det mesta tolkas in i någon eller några av bibelverserna.
Konserten innehöll alltifrån agiterande manskör till barnkör. Från minimalistisk
damkör till svulstig 16-stämmig romantik. Sist men inte minst satte naturligtvis
lokalen på Nybrokajen 11 sin prägel på konserten. Jag tror de flesta, både
medverkade, publik och dirigenter kände att det vilade tradition i väggarna. Jag
kände en blandning av vördnad och ödmjukhet att få stå på pulten i samma sal som
många av mina förebilder också stått.

Slutsats
Efter att ha gjort en konsert av detta format var man naturligtvis väldigt trött,
samtidigt som man kände ett visst mått av saknad och tomhet. Nu var ju allt som
man jobbat och kämpat inför i nära två års tid över. När de första intrycken smält
in, och man fått lite perspektiv på det hela började jag tänka på vad hela denna resa
inneburit för mig. Vad hade jag lärt mig? Dels under hela utbildningen, men även
av att arrangera en slutkonsert?
Naturligtvis har jag lärt mig mycket. Under dessa två år har jag med flera olika
lysande pedagogers hjälp verkligen kunnat fördjupa och utveckla mitt hantverk kördirigeringen. Jag har fått mängder av värdefull tid framför ensembler av högsta
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klass, som tillåtit mig att testa, och göra fel. Jag upplever det som att jag fått så
pass mycket tid med de enskilda körerna och även körmedlemmarna, att de lärt
känna mig som person, och hur jag uttrycker mig, både i tal men också musikaliskt.
Jag har fått med mig att det rent personliga är en väldigt viktig pusselbit i
musicerandet. De flesta körer och orkestrar har ju sin dirigent även om de arbetar
med andra. Men den egna dirigenten är ju i de flesta fall den som de jobbar bäst
med. Jag är övertygad om att det beror på att man fått mycket tid tillsammans, och
mött både med- och motgångar.
Att arrangera en konsert av detta mått är naturligtvis en lärdom. Från att ha varit
bortskämd med att skolan fixar allt, blev det en erfarenhet att lära sig att ta sådant
ansvar själv. Vem ringer man? Vem ser till att en specifik sak fungerar? Vem
pratar med annonsbokningen? Jag insåg att detta var ett mastodontjobb, som
kanske inte gick att ro i land helt själv. Som tur var hade jag en studiekamrat som
hjälpte mig. Jag insåg också att det fanns stor hjälp att få från KMH om man bara
frågade. Det fanns studentkår och konsertproducenter som hjälpte till, och det var
en stor lättnad och hjälp.
Jag funderade också på vad som varit de allra viktigaste lärdomarna för mig under
min utbildning. Jag kom fram till två saker, som följt mig från i princip dag ett på
skolan, nämligen den stora musikaliska vinst du gör av att lära dig ett stycke
utantill, och vad du har för roll som dirigent.

Vikten av att memorera och lära sig utantill
Allt sedan jag började min masterutbildning har mina lärare många gånger påtalat
vikten av att lära sig sina stycken utantill. Det första större stycket jag arbetade
med på det sättet var Brahms ”Warum ist das Licht gegeben”. Det inspirerade Mats
Nilsson mig att dirigera utantill på konsert, vilket var en ny och häftig upplevelse.
Jag upplevde en total kontroll över kören, jag hade den bokstavligen i min hand.
Jag upplevde också att min hållning, gestik och musikaliska kontroll blev avsevärt
bättre.
Denna erfarenhet har jag fått från flera håll inom musiken. Jag kämpade länge och
väl med Sibelius pianostycke Romanze. Min pianolärare, Eva Luthander sporrade
mig att lära mig det stycket utantill, vilket jag såg som en omöjlighet. När jag
slutligen lärde mig det, och fick spela upp det upplevde jag även där en stor
frihetskänsla i hur jag kunde uttrycka och gestalta musiken. Det är något som jag,
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som notbunden, måste få uppleva på riktigt innan jag på verkligen kan förstå vad
det innebär.

Dirigentens roll som inspiratör
Jag har också arbetat med Bach-motetten ”Komm Jesu komm”. Även där upplevde
jag samma kontroll- och frihetskänsla. Att arbeta med ett stycke på det sättet, att
jag som dirigent kan verket så väl, gjorde att jag kunde se det från en annan vinkel.
Från att tidigare sett min dirigentroll från ett ”instuderar-perspektiv” är min roll på
denna nivå mer av en konsertdirigent. Det handlar inte bara om att det för publiken
ska se vackert och snyggt ut. Det handlar också om att inspirera och få musikerna
att prestera på bästa möjliga sätt. Jag fick uppleva hur stor skillnaden är när jag
dirigerade ett stycke av Mozart, Misericordias Domini, på konsert. Jag kunde
egentligen stycket så pass bra att jag kunde det så gott som utantill. Jag hade gjort
ett grundligt förberedelsearbete i partituret, så jag kände mig trygg. På
repetitionerna gömde jag mig ändå i partituret, vilket gjorde att kontakten med
sångare och instrumentalister i princip helt försvann. Och själv kände jag mig inte
alls nöjd med resultatet. Jag var frustrerad och kören var också frustrerad. Jag
tyckte inte jag fick den kontakt jag önskade, och det kändes inte som att jag styrde.
Jag försökte och försökte att få det att lossna. Jag bad ensemblen, i detta fall
Musikhögskolans Vokalensemble, att musicera mer, att ”komma loss”, frasera, ta
fram höjdpunkter med mera. Jag använda alla möjliga olika knep för att få det
resultat jag efterlyste. Kanske lossnade någon liten detalj, men inte alls så mycket
som jag ville.
Denna konsertproduktion hade jag Mats Nilsson och Cecilia Rydinger-Alin som
handledare, och båda sa väldigt klart och tydligt till mig att det enda som nu måste
göras för att nå fram dit jag önskade var att använda mina ögon. Ta kontakt med
sångarna och instrumentalisterna! Släpp dem inte med blicken! Du kan musiken,
och du vet vad, och när du behövs i de olika insatserna.
När konserten väl satte igång fokuserade jag till etthundra procent på att försöka få
till denna ögonkontakt. Och jag tror jag lyckades! Jag följde basarna, tenorerna,
altarna och slutligen sopranerna i deras insatskedjor. Jag litade blint på mig själv att
jag kunde mitt partitur.
Detta sätt att jobba kräver ett annat ingångssätt i den egna instuderingen. Mycket
handlar om att memorera insatskedjor, text, antal takter med mera. Och att man
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verkligen hittar sitt egna sätt att jobba tidseffektivt med detta.
Jag tänker tillbaka på Hans Ove Olsson, min körledare jag tidigare nämnde. Hade
jag nu kommit dit jag önskade när jag påbörjade denna utbildning? Kunde mina
musikaliska intentioner appliceras på kören genom mitt sätt att dirigera och
musicera? Jag skulle hävda att svaret på den frågan är ja. Nu hade jag ju faktiskt
både med Mozart-konserten (Misericordias Domini) och med stycket av Brahms
från examenskonserten, fått uppleva att körens framförande låg i mina händer. De
lydde mina rörelser och omvandlade dem till ljuv musik. Det är en upplevelse som
jag fortfarande värderar som en av mina musikaliska höjdpunkter.
En annan viktig del jag fått med mig på denna resa är också hur viktig du är som
dirigent. Det låter kanske konstigt, men samtidigt har jag märkt hur mycket du som
musikalisk ledare kan påverka och tillföra.
Det kan förstås både skrämma och vara en utmaning. När en ensemble får en
dirigent som är väl förberedd, totalt engagerad och kan musiken så blir resultatet
bra! Jag har själv som dirigent upplevt så många gånger att det liksom inte lyfter.
Det lilla extra saknas. Och jag förstår mer och mer att det till allra största delen
beror på mig. Jag har alla de gångerna trott mig vara väl förberedd, fullt engagerad
och kunnat musiken. Men det har inte räckt till. Dirigenten ska förmedla musiken,
inte bara vara en musikalisk administratör. Du ska kunna förmedla exakt den
känsla du vill åt. En av mina dirigeringslärare, Glenn Mossop, uttryckte med sin
mest dramatiska röst att ”Du ska förmedla en känsla av liv eller död!” Det är starka
ord, men samtidigt ord som jag kunde relatera till. Dessa ord kommer fortfarande
över mig. Ska du som dirigent förmedla sådana känslor måste du veta precis vad du
vill. Annars kommer det aldrig att lyfta musikaliskt. Och det gäller vilken nivå
ensemblen än håller.
Jag har själv erfarenhet av att en grupp med amatörer, med rätt engagemang och
arbete kan nå oanade resultat. Både att de presterar bättre vid konsert, men även att
de själva blir inspirerade att göra ett bra jobb. Det kan handla om allt ifrån att de
själva övar på sina stämmor, läser på om verket de ska framföra, till att de skaffar
sig adekvata kläder.
Jag har numer också erfarenhet av att en professionell ensemble visserligen spelar
och sjunger rätt noter snabbt, men med en i deras tycke dålig, oengagerad eller ej
tillräckligt förberedd dirigent, spelar de aldrig till sin fulla kapacitet.
Därför är det så viktigt, oavsett vilken nivå den ensemble som du står framför
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håller, att du förmedlar och ger ditt yttersta. Det är då musiken kommer till sin fulla
rätt, och från tonsättaren, genom dig, får tala till publiken.	
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