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Sammanfattning
I detta arbete har jag valt att lyfta fram musik från en svunnen tid i svensk
musikhistoria. Genom detta arbete har jag försökt hitta olika
undersökningsprocesser för att finna musiken och dess ursprung. Jag har genom
detta arbete har jag gått tillbaka och reflekterat om musikens interpretation nu och
då i en loggbok.
Originalmanuskript har renskrivits, bifogats och spelats in. I arbetet så porträtteras
två viktiga kompositörer från denna tid Andreas Hallén och John Morén. Tanken
med detta arbete har varit att hitta nya tillvägagångssätt i försök att göra denna
genre av musik mer tillgänglig för dagens musikliv. Jag hoppas att detta arbete
kan vara till gagn för kommande studier och forskning kring denna epok i Svenskt
musikliv.

Sökord: Andreas Hallén, John Morén, Svensk romantisk sakral körmusik,
Kyrkosång, Kyrkokör.
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Bakgrund
Musiken har varit ett viktigt inslag i hela mitt liv. Då jag vid sex års ålder kom i kontakt
med violinen och därigenom skapade min första musikaliska grund. Jag fick vid 14 års
ålder upp ögonen för orgeln och likaså kören som instrument, här kände jag mig hemma.
Under alla dessa år i musikens värld har jag känt en inneboende drivkraft om att förstå
musiken och tolka den utifrån tonsättarens tankar.
Under mina år som kyrkomusikerstudent har körmusiken legat mig varmt om hjärtat. När
jag nu under min masterutbildning med fokus på den sakrala körmusiken skriver mitt
masterexamensarbete känns det självklart att gå till den epok i svensk musikhistoria som
intresserar och fascinerar mig mest, svensk romantisk sakral körmusiken. Fascinationen
av en musikgenre som genom sitt klangrika tonspråk färgar texternas innehåll på ett unikt,
nyskapande sätt för sin samtid.
I många år har jag haft intresse och en nyfikenhet för repertoar som sällan framförs. Med
detta arbete hoppas och önskar jag att kunna få mer lärdom av denna epok i svensk
musikhistoria. Arbetet skall kunna vara en källa till eventuella fortsatta sökningar av
svensk romantisk sakral körmusik men också ge en inblick i alster från detta arbete funnen
repertoar.

Den svenska romantiska musikens framväxt
Vad är romantiken egentligen? I lexikonet The Oxford Dictionary of the Christian Church
så framställs ordet romantik som ett begrepp som särskilt används inom konst och
litteratur och musik, som gav en ny betydelse åt lidelsen och fantasin, i reaktion mot den
klassicism och rationalism som hade präglat 1700- talet. Ordet har emellertid också
använts i en mera precis mening om den skola eller tankerikting som blomstrade i
Tyskland i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Den riktning vars Gud – som det
har uttryckts – var Goethe, vars överstepräst var F. Schlegel och vars profet var Friedrich
Schleiermacher med sin definition av religion som beroendekänsla.
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Man brukar säga att den svenska romantiken den så kallade nyromantiken framkommer i
början av 1800-talet och varar ända in i början av 1930-talet. Nationalromantiken var de
konstnärliga uttrycken för nationalismen. Inom musiken handlade nationalromantiken till
att börja med främst om uppteckningar av ballader och visor som hade sitt ursprung i
folksjälen. Inom kyrkomusiken så blev det en modesak att försöka imitera renässanstidens
kontrapunktiska konst, med tonsättare som Schütz och Palestrina.
Banden mellan kyrka och skola lossnade alltmer under 1800-talet, men gossarna förblev
en viktig stomme i den kyrkliga körsången fram till senare delen av seklet. En viktig
omvandling av den kyrkliga körverksamheten var att kvinnorna i mitten av seklet, i ökad
utsträckning ersatte gossarna i överstämmorna sopran och alt. Det fanns olika orsaker till
detta: En hade att göra med skolans gradvisa sekularisering, varvid gossarnas skyldighet
att medverka i kyrkosången ifrågasattes. En annan följd var att skolkören mer och mer
emanciperades från kyrkan, som fick upprätta egna körer, i de stora städerna ofta
arvoderade. Dessa körer bestod då oftast i format av manskör men också blandad
körbesättning med kvinnor sjungandes sopran och alt, och tenor- och basstämmor sjungna
av män. En ytterligare omständighet som gynnade kvinnornas medverkan i körsången och
bidrog till expansion var den s.k. cecilianismens insteg i Sverige. Den representerade en
renässans för den klassiska körrepertoaren med a cappella-sången som ideal. I denna tid
lades grunderna för vår idag klassiska kyrkokör. Kyrkokörerna kom att bli ett instrument
som stimulerade de svenska tonsättarna att komponera nya verk för blandad kör.
De första av Svenska kyrkan själv finansierade blandade körerna tillkom vid slutet av
1880-talet, den äldsta fram till idag med kontinuerlig verksamhet är Maria Magdalena
kyrkokör i Stockholm. De blev bland annat bärare av de historiserande stilidealen och av
återinförandet av den gamla vespergudstjänsten.
1800- talets sista och 1900 - talets första decennier kan därmed för svensk sakral körmusik
beskrivas som en utveckling från de stora mäktiga kantaterna till de mer intima
madrigalerna. Detta öppnade upp dörrarna för det stora modernistiska genombrottet i
svensk körmusikskapande och till det som skulle komma att betecknas som det svenska
körundret.

Hallén och Morén
Under våren 2014 genomförde jag en första undersökningsprocess i syfte att hitta material
för en del av mitt examensarbete. Jag har varit i kontakt med Statens musikverk och i
deras gamla kortkatalog funnit ett antal mycket intressanta kompositioner. Titlar med
sakrala texter såsom bibeltexter till i vissa fall kompositörernas egna texter med ett sakralt
innehåll. Jag har under hösten 2014 genomfört en andra undersökningsprocess där jag har
gått vidare på de tonsättarna jag funnit tidigare och hittat ytterligare intressanta
kompositioner från dessa tonsättare.
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Andreas Hallén (1846–1925) Stockholm, är en av de kompositörer som jag har kollat in
närmare och funnit tidigare icke publicerat material, efter min andra undersökningsprocess
fann jag också Halléns originalmanuskript på Drei Motette op. 20 bestående av tre satser;
Peccavi super numerum, Gloria, Requiem. Tre motetter komponerade någon gång mellan
1879-1882 när Hallén återvände till Berlin för att sysselsätta sig som sånglärare- och
musikkritiker. Motetterna är komponerade och dedikerade till Berliner Domchor, tre
motetter med olika karaktärer och en besättning för sopran, alt, tenor och bas (SATB).1
De två första motetterna är komponerade i fyrstämmiga satser medan den tredje Requiem
är komponerad för åtta röster vilket betyder dubbelkör. Jag har valt att lägga en
tyngdpunkt på dessa tre intressanta kompositioner i mitt arbete. Tyngdpunkten kommer att
ligga på att renskriva materialet och därmed göra det mer användbart i min fortsatta
process med att spela in en klingande del med något av dessa tre stycken.

Sida 1 (5) av Andreas Halléns Peccavi super numerum op. 20:1 för fyrstämmig kör (SATB).

1

Johan Andreas Hallén (1846 – 1925) Göteborg, Stockholm. Tonsättare, musikpedagog, professor och
dirigent. Utbildad vid musikkonservatoriet i Leipzig och i München, studerade för Joseph Rheinberger
(1839 – 1901). Hallén stiftade filharmoniska sällskapet i Stockholm och tillsammans med dem
introducerade han bland annat J. S. Bachs Matteuspassionen i Sverige. Hallén brukar kallas den svenska
Wagner då hans stora musikaliska förebild var just Richard Wagner. Kända religiösa verk är bland annat
Requiescat för soli, kör och orkester, likaså hans Juloratorium för samma besättning vilket uruppfördes
hösten 1904 i St. Pauli kyrka, Malmö.
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Sida 11 (21) Andreas Halléns Requiem op. 20:3 för dubbelkör (SSAATTBB).

I Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm finns en minnestavla med ett bibelcitat. ”Sjungen
och spelen till Herrens ära i edra hjärtan” minnestavlan hyllar kyrkans före detta kantor
John Morén (1854 – 1932).2 Han var en föregångsman inom den svenska kyrkomusiken
om man ser till hans idéer, vilka fick mer genomslag efter hans död. Moréns körsånger
tillhörde under många decennier standardrepertoaren för kyrkomusik Sverige. Helt i linje
med dåtidens praxis kallar han dem motetter3, baserade på bibelspråk som har sina givna
platser i kyrkoåret. Den musik jag funnit av John Morén är bland annat en motett Till
Tacksägelsedagen 1925 som han lär ha skrivit till ett ekumeniskt möte i Maria Magdalena
kyrka, Stockholm. Motetten är skriven i en enkel funktionell, välklingande stil för fyra
röster sopran, alt, tenor och bas (SATB).

2

John Theodor Morén (1854 – 1932) Kalmar, Stockholm. Studerade i Uppsala till organist och
kyrkosångarexamina och i Stockholm vid Kungl. Musikaliska Akademien, musiklärarexamina. De första
åren efter examen så var Morén verksam som musiklärare i Österbybruk och Österlövsta. År 1892
innehavde han titeln klockare och kantor i Hedvig Eleonora församling, Östermalm, Stockholm. Sin
viktigaste insats gjorde han utan tvivel som redaktör och medutgivare av en rad liturgiskt musikaliska
samlingsverk: Valda koraler i gammal-rytmisk form (1892–94), Förslag till missale (1914), Förslag till
vesperale (1914), Förslag till hymnarium (1914) och Sv koralbok (1922).
3

Ordet motett har med tiden kommit att betyda stort sett vad som helst i kyrklig musikväg. Första gångerna
motetter sjöngs var i Paris vid mitten av 1200-talet. Ursprungligen hade man byggt dessa kompositioner på
gregorianska melodier som varierades på två överstämmor med texter fraser på latin eller franska. Man
sjöng flera texter samtidigt. Under 1300-talets mitt så renodlades motettformen till, vad vi är van vid idag att
man håller sig till en text för varje komposition. Det kunde gärna vara en bibeltext eftersom man då hade
möjlighet till dramatiska kontraster och tonmålningar. Under barocken så tappade motetten sin betydelse,
dock fortsatte vissa kompositörer under barockens tid och fram till i våra dagar med tonsättare som J. S.
Bach, J. Brahms och vår svenske Sven-Erik Bäck.
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Sida 1 (2) John Morén Till Tacksägelsedagen 1925 för fyrstämmig kör (SATB).

En annan motett jag har hittat är Se Guds Lamm som är skriven i en gammal tysk Schütz–
stil för trestämmig damkör och orgel sopran 1, sopran 2 och alt (SSA + orgel). John
Morén verkade som kantor i Hedvig Eleonoras kyrka mellan 1892-1927.

Syftet
1. Jag vill med denna undersökningsprocess leta reda på, leta fram repertoar som har
fallit i glömska i dagens musikliv. Avgränsning blir: Sverige, Stockholm, 1850–1930,
funktionalitet i form av besättningar till kyrkoårsbaserad repertoar, traditionerna av
den svenska sakrala romantiska körmusiken.
2. Ett syfte med detta arbete är att finna olika vägar för att få denna musik levande igen,
genom att sammanfoga en cykel, ett häfte med ett urval utifrån de kompositioner jag
hittar och göra dem mer tillgängliga för dagens musikliv. För att göra musiken
användbar måste den digitaliseras i ny modern notskrift. Vilket jag kommer att göra
till viss del med materialet.
3. Ett längre syftande med detta arbete är att med inventeringar som denna ge bättre
förutsättningar för kommande undersökningar av den musikgenre jag har valt att
fördjupa mig inom.
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4. Ett syfte är att se till att dokumentera materialet i en klingande del och en skriftlig.
Den klingande delen skall representera och ge en bild av hur musiken låter och kanske
hur den lät.
5. Hur skall jag förhålla mig som interpret till musiken som komponerats av tonsättare
som inte är i livet idag? Ett syfte är att skapa mig djupare kunskap om
uppförandepraxis kring den musik jag finner i min undersökning.

Metoder
Avgränsningen i tid för mitt arbete har varit ett måste då man ständigt finner nytt material,
något som jag gärna delar med mig av inför kommande projekt med denna typ av
inriktning. Jag har valt efter den repertoar jag funnit att begränsa mig till epoken kring
1850–1930. Med begränsningarna medförde ett urval där jag analyserade den musik och
litteratur jag hittade, och fann då att den stora delen av fakta och musik centrerades just
runt epoken 1850 – 1930. I analysprocesserna så fanns bland annat ett av mina syften i
bakgrunden, att hitta funktionell körmusik får kyrkoåret.
I början av 1850-talet ser man att den svenska romantiska sakrala musiken tar en ny
vändning. Kompositörerna får andra impulser från Europa när många väljer att studera i
Paris, Berlin, München där väletablerade, namnkunniga tonsättare och lärare befinner sig
vid just den här tidpunkten. De svenska kompositörerna tar med sig dessa intryck, idéer
och fångar impulser från den svenska folkmusikens klanger och därigenom skapar det
svenska romantiska tonspråket.
Det kan verkligen vara svårt att sätta punkt inom den svenska romantiska och
senromantiska musikgenren därför att det är ett arv som nu 2015 förvaltas och förs vidare,
dock inte i någon stor utsträckning. Man ser trots denna fortlevnad att den sista
storhetstiden för just svensk romantisk och senromantisk körmusik får sitt slut omkring
sent 1930-tal.
Ett första tillvägagångssätt var att genomföra arkivstudier på statens musikverk,
Stockholm. Där jag analyserat deras nya och gamla kortkatalog och funnit mitt samlade
material. Listor över tonsättare som jag funnit på webbplatsen levande musikarv har varit
ett underlag för att kunna gå vidare i musikverkets kortkataloger. Det mest intressanta
materialet har jag funnit i de gamla kortkatalogerna, då stor del av de
originalmanuskripten jag funnit hittats där. Arbetet med att få fram materialet har varit
tidskrävande då man i de flesta fallen måste beställa manuskripten på statens musikverk
och vill man införskaffa sig trycka kopior krävs det speciella hanteringar inom detta
område. Detta på grund av originalmanuskript som en gång skrevs på dålig
papperskvalitet, plus att historiens vingslag har satt sin prägel på dessa verk.
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Levande musikarv är en hemsida som Kungliga musikaliska akademien har varit med och
initierat. Det är en webbplats som är under pågående uppbyggnad av ett digitaliserat
register över svensk musik från begynnelsen till dagens tonsättare. Hemsidan är en
guldgruva för den som har intresse för svensk musik och har varit en viktig del för detta
arbetes framgång. Det är genom denna webbplats jag funnit alla tänkbara kompositörer
från den svensk romantiska perioden. Här har man kan se om det är en tonsättare som
någon redan kan mycket om och har genomfört dokumentationer om. I vissa fall har jag
funnit redan färdiga digitaliserade versioner av originalmanuskript. Då har jag på så vis
fått en riktning om det är just den kompositören jag undersöka vidare på eller inte.
Bland tryckt litteratur i form av böcker exempelvis; Människor, myter och musik av
Michael Waldenby tryckt år 2002, så har jag kunnat finna mer fakta och källor som varit
till gagn för mitt arbete. Jag upptäckte en biografi om Andreas Hallén publicerad 1918 av
Patrik Vretblad4 som var elev till Hallén.
Tanken är att den klingande delen av masterexamensarbetet skall innehålla ett urval av
den repertoar jag letat fram. Urvalet kommer att bestå i att noga analysera genre,
funktionalitet, besättning på respektive stycke. Av tidigare erfarenheter från min
utbildning så har examen resulterat i en konsert med Kungliga musikhögskolans
vokalensemble. Jag har dock bestämt mig för att låta den klingande delen spelas in och
repeteras av och med min kammarkör, Mariakören i Västerås.
Genom detta så kan jag under en längre instuderingsperiod beskriva processen mer
preciserat i det skriftliga arbetet. Målet är att spela in ett stycke från den samling av
material som jag har hittat genom mina källor. Musiken ska i bästa fall spelas in i ett
kyrkorum, för att på så vis få den att klinga som den kanske en gång gjorde.
Jag kommer att dokumentera arbetsprocessen i en loggbok. Under tidens gång kommer
jag dokumentera det jag hittat, tankar, frågeställningar i loggboken för att på så sätt kunna
följa upp min process mer detaljerat.

4

Patrik Vretblad(1876 – 1953) Stockholm. Kyrkomusiker, organist, professor och musikkritiker. Var
verksam bland annat i Oscars församling, östermalm. Skrev en biografi 1914 över kompositören Johan
Helmich Roman(1694 – 1758); Svenska musikens fader.
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Interpretation
Under instuderingsperioden av stycket Peccavi super numerum av Andreas Hallén tyckte
jag att det var viktigt att komma nära källorna när det gällde uppförandepraxis och
tradition, men också att hitta balans i nu och dåtid i min roll som musikutövare. Min roll
som musikutövare bygger på traderade kunskapskällor som gått från generation till
generation, från lärare till elev. Dessa kunskapskällor har som inom så många andra
områden formats efter intryck av dess samtid, vilket bevisar att musikutövning och
interpretation är i en ständig utveckling. Som interpret så är det en god idé att försöka
skaffa sig kunskaper om uppförandepraxis och tillvägagångssätt. Vilka verktyg använder
tonsättaren, och hur förhåller jag mig till detta som interpret? Av egna erfarenheter så
beror en mindre bra interpretation i många fall på en undermålig analys av musiken och
dess kontext, med ofta överarbetade analyser där långt mer läses in i musiken än
kompositören själv avsåg när musiken skrevs. Men hur skall man gå till väga för att skapa
sig kunskap om uppförandepraxis när i detta fall när tonsättarna och deras samtid är ur
tiden sedan länge?
Ett tillvägagångssätt för att försöka skapa sig en bild av hur tonsättarnas musik
framfördes, kan bland annat vara att lyssna på inspelningar från dess samtid, om det finns
tillgängligt. Man kan även försöka hitta dokumentationer från uruppförande som ibland
kan beskriva känslointryck från publik eller kompositören. Utöver den sparsmakade
informationen man får ur ett partitur från denna tid så kan ett handskrivet partitur genom
sin visuella form ge impulser på hur vissa ornament, gestik mm. Exempelvis i J. S. Bachs
musik finner man ofta vid snabba passager att noterna är formade på sådant sätt att man
kan se att det finns en betydelse mellan det fria snabba till det mer strikta såsom fanfar
motiv.
När inspelningsutrustningen uppfanns så var den revolutionerade för den musikaliska
uppförandepraxisen. Professionella musiker fick för första gången höra sig själva ur ett
lyssnarperspektiv. Musikerna kunde bilda sig en uppfattning om hur de egentligen
spelade. Genom inspelningsteknikens uppkomst så blev musikerna mer självmedvetna och
självkritiska när det gällde deras och andras interpretation.
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År 1913 lär den tyske pianisten Max von Pauer5 ha sagt efter att han lyssnat till sig själv
efter hans första inspelning:

Was I, after years of public playing, actually making mistakes that I would be the first to
condemn in any one of my own pupils? I could hardly believe my ears, and yet the unrelenting
machine showed that in some places I had failed to play both hands exactly together6

För att kunna komma så nära den svenska romantiska klangen, ideal och uppförandepraxis
så har jag hittat en samling med inspelningar av och med svenska körer mellan år 1900 –
1950. Skivan Swedish Tongues: An Anthology of Choirs (1900 – 1950) innehåller alltifrån
frivilliga kyrkokörer ute på landsbygd till professionella körer i Stockholm. Detta är ett
sätt att komma nära tonsättarnas dåvarande förutsättningar, förhållande till
körinstrumentet.
Litteratur över svensk interpretation mellan 1850 – 1930 är ganska svårt att hitta, men det
finns en bok sammanställd av Erik Kjellberg, Erik Lundkvist och Jan Roström; The
Interpretation of Romantic and Late-Romantic Music (1998), Uppsala. I boken har man
samlat artiklar från Frankrike, England, Tyskland och Sverige. Man belyser viktiga
tonsättare från 1800 – 1980- talet med en central ställning inom Europeisk romantisk,
nyromantisk musik.

Resultat
Efter att ha genomfört undersökningsprocesser så har jag funnit en stor mängd musik som
jag har fått ta del av. När det var dags att bestämma vilket stycke jag skulle dokumentera
på en ljudfil så fastnade jag för Andreas Halléns första sats ur hans Drei Motette op. 20:1,
Peccavi super numerum. Anledningen att jag valde detta stycke var att det är ett
typexempel på de ideal såsom Palestrina och Schütz som man eftersträvade inom
kyrkomusiken vid slutet av 1800-talet. Stycket är komponerat i en ABA-form där man
finner en blandning mellan homofon och polyfon komposition. Det finns en klar
funktionalitet i stycket då Hallén komponerar utifrån respektive stämmas vokala
förutsättningar och register, vilket gör att det sammantaget blir en bra balans mellan de

5

Max von Pauer (1866-1945) tysk pianist. Pauer var 1887-1889 lärare vid konservatoriet i Köln, därefter lärare
och senare direktör vid konservatoriet i Stuttgart. Åren 1924-1932 var Pauer direktör för konservatoriet i
Leipzig, och från 1933 ledare för högskolan i musik i Mannheim.
6

Erik Kjellberg, Erik Lundkvist och Jan Roström The interpretation of romantic and late-romantic music (2002)
s 12
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fyra röstlägena SATB. Texten är hämtad ur Kung Manasses bön från tillägget i gamla
testamentet i bibeln.
Ty mina lagbrott är otaliga som havets sandkorn. Herre, mina lagbrott är otaliga, och jag får
ingen lindring, så att jag kan höja mitt huvud, ty jag är ovärdig att lyfta blicken mot himlens höjd
för all min orättfärdighets skull. Ty jag väckte din glödande vrede och gjorde det som är ont
inför dig

Då originalet var svårläst för kören vid instuderingen så renskrev jag materialet i ett
notskrivningsprogram, vilket underlättade arbetet enormt vid instudering och inspelning
av detta stycke.
Jag valde att dokumentera instuderingsarbetet med min kör i en loggbok vilket jag har haft
stor nytta av. Instuderingsperiod för kören bestod av tre repetitioner om två timmars
reptid. Under dessa tre veckor har jag valt att ta med reflektioner från två av de
repetitioner som jag har dirigerat med kören.

Loggbok 2015-04-08:
Idag repeterade jag med min kör Mariakören i Västerås för första gången Andreas Halléns
Peccavi super numerum. Efter många timmars renskrivning i notskrivningsprogrammet
Sibelius så fick man höra musiken klinga, vilket var en mycket positiv upplevelse. Stycket
är verkligen välbalanserat skrivet på så vis att det ligger bra till omfångsmässigt för
respektive stämma. Man både hör och ser att Hallén verkligen hade djupa kunskaper i
kontrapunktik och harmonilära då musiken är extremt välkomponerad. Kören kom snabbt
in i musikens karaktär, ett visst motstånd uppstod då de polyfona insatserna blev allt mer
krävande utifrån ett notläsningsperspektiv. Jag kunde redan efter första genomsjungningen
höra att det kändes naturligt för kören att sjunga detta stycke, välklingande musik. Det
finns ju ingen inspelning att tillgå på just detta stycke, så kan det ha låtit när det
uruppfördes? Innan första repetitionen med kören så lyssnade jag på några inspelningar
med musik av Rheinberger som var samtida kompositör och lärare till Hallén. Jag kände
igen de musikaliska mönstren från Rheinbergers tonsättningar i Halléns komposition.
Vackra målande linjer i alla stämmor. Passande nog så hade vi Rheinbergers körstycke
Abendlied på repertoaren, så jag bestämde mig för att gemföra de båda styckena och
kompositörerna. Kören upplevde att likheten av klangbildning, fraseringar och tonspråk
var slående lika. Trots att Hallén bara använder sig av fyra stämmor (SATB) så låter det
som att han har skrivit för fler röster, Abendlied är komponerad för sex röster (SAATTB)
och klingar nästan som samma besättning som Hallén använder sig av.
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Loggbok 2015-04-15:
Kvällens repetition varvades av finslipning av repertoar till körens konsert i helgen som
kommer och Andreas Halléns musik. Vid kvällens repetition så spelades Andreas Halléns
Peccavi super numerum in, vilket var fantastiskt att äntligen få spela in den musik man
suttit och renskrivit ett antal timmar. Jag tog hjälp av en vän Mats Helgesson som jobbar
till vardags med inspelningsteknik, för att få det bästa ljudresultatet. Jag repeterade med
kören i vår repetitionslokal, där finslipade vi stycket för att sedan gå och spela in i
Västerås domkyrka där kören har sin hemvisst till vardags. Efter första tagningen under
inspelningen så kände jag och kören att det är i sådan akustik som musiken är skriven för
och bör framföras i. Under inspelningen så försökte vi hitta de olika akustiska
kontrasterna i rummet för varje enskilt parti i stycket, då stycket är komponerat i en slags
ABA-form och innehåller så många olika småkontraster i varje enskilt parti. Efter en dryg
timmes inspelning fick vi tillräckligt många versioner för att klippa samman till
slutresultatet. Efter inspelningen satt jag och Mats och lyssnade igenom materialet, vi
kände att vi fått många fina tagningar och vi gillade verkligen rummets akustiska
förutsättningar. Akustikens förutsättningar gjorde att man kunde hitta nya klangspektrum i
stycket, vilket blev väldigt intressant.

Efter att jag spelade in stycket så fortsatte jag leta i arkiv vid statens musikbibliotek och
fann då ytterligare kompositioner av tonsättaren John Morén, vilken jag tidigare har nämnt
i mitt arbete. Jag fann då ett stycke Till Tacksägelsedagen 1925 vilket jag också tog och
renskrev. I slutet av detta arbete kommer du som läsare att kunna se några bilagor med de
editioner jag har renskrivit.

Coda
I detta arbete har jag valt att fokusera på tonsättare som komponerat musik för
kyrkomusikaliskt bruk. Musiker som vigt sitt liv och värv åt Musica Sacra.
Efter att ha genomfört en något omfattande undersökningsprocess har jag tillslut fått ett
material att sammanställa. Det har inte varit helt lätt under tidens gång att hitta alla vägar
till var man skall gå. Men nu känner jag att efter en lång undersökning att jag hittat det jag
behöver för detta arbete.
I början av arbetets gång var jag i kontakt med professor i dirigering vid Kungliga
musikhögskolan i Stockholm B. Tommy Andersson som innehar stor kunskap om just
svensk romantisk musik. Många av hans tips på källor, tillvägagångssätt har varit
värdefulla för att hitta de källor och referenser som jag har haft till mitt förfogande under
arbetets gång.

15

Har jag då lyckats att skapa mig mer kunskap om denna epok i svenskt musikliv? Har jag
lyckats synligöra musik som legat glömd och gömd? Jag anser att jag genom detta arbete
har skaffat mig källor och referenser som är värdefulla för mitt musikutövande och att jag
genom detta arbete också fått en större kunskap om tillvägagångssätt för att hitta den här
genren av musik jag valt att skriva mitt arbete om. Jag har även genom detta arbete utökat
mina historiekunskaper men också interpretationskunskaper. Genom alla arkivstudier och
timmar framför notskrivningsprogram så tror jag mig ha hjälpt musiken att få en på nytt
födelse. Körens reaktioner när de sjöng musiken för första gången, var mycket positiv och
de ville gärna sjunga denna musik fler gånger. Då tror jag att man har kommit en bit på
vägen.
Min förhoppning är att det material som jag har funnit skall kunna vara till gagn för
fortsatta undersökningar och forskningar av den svenska romantiska sakrala körmusiken.
Kopior på original finns att tillgå vid förfrågan hos statens musikbibliotek. Ibland
bilagorna så finner man en två renskrivna stycken för blandad kör SATB. Andreas Hallén
op. 20:1 och John Moréns Tacksägelsemotett.
Jag har lärt mig de olika tillvägagångssätten för att hitta en bit av den svenska sakrala
romantiska körmusiken. Med stor sannolikhet så har jag inte lyckats få med allt just i detta
arbete, men jag hoppas att detta arbete kan vara till gagn för kommande studier, uppsatser
inom just detta område i svenska musikhistoria.
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