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VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT att hålla ton när man sjunger i kör? Varför
låter ackordet inte rent? Vad är melodisk och harmonisk intonation?
Vad menas med stora och små heltonsteg? Är inte alla halvtonsteg lika
stora? Hur skiljer man på fiss och gess? Kan pianot missbrukas?

INTONATION I KÖRSÅNG ger svar på sådana frågor – och innehåller
dessutom andra praktiska tips om hur man kan få kören att intonera
medvetet.

INTONATION I KÖRSÅNG vänder sig till körer som vill

• börja och sluta på samma tonhöjd

• sjunga renare än pianot

• utnyttja intonationen som ett musikaliskt uttrycksmedel

P-G ALLDAHL är sedan 1971 lektor

i gehörsutbildning vid Kungliga

Musikhögskolan i Stockholm, där

han bl.a. undervisar de blivande

kördirigenterna och -pedagogerna.

Han har varit ledare för sånggrup-

pen Happy Singers samt Lidingö

Kammarkör och Stockholms Ung-

domskör och vunnit flera priser i

internationell konkurrens. För P-G

Alldahl har körers och instrumen-

talensemblers intonation blivit ett

specialintresse. Sedan den första utgåvan 1990 har bokens idéer tillämpats i

samarbete med en lång rad körer av olika slag, från nybörjarkörer till

professionella. Detta har gjort P-G Alldahl till en i Sverige och i utlandet

eftersökt och uppskattad föreläsare. P-G Alldahl är också tonsättare och har

komponerat körmusik som Tre svenska trollformler, Ljudens dikt, Pax (?), Jag

ville måla, Vinterhat m fl.

Detta är ett utdrag ur Intonation i körsång från Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm
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Rena treklanger

Pianots liksvävande temperatur ger ingen rättvisande klangbild av t.ex. Claudio
Monteverdis Lamento d’Arianna. En referensstämma med enbart skaltonerna 1, 5 och 4
kan ändå ge ett gott stöd för intonationen:

Ex. 68     

För att hålla ton lyssnar vi även här särskilt noga på 5:e och 2:a skaltonerna93, inte minst i sam
band med fallande melodi, mörk vokal (”la-scia-te”, ”mo-”, ”-re”) eller tonupprepning med 
vokalväxling (”-ri-re”).
Ljust intonerade 3:e och 6:e skaltoner94 gör det lättare att hålla ton och samklangerna blir 
renare. I det F-durackord95 som inleder 4:e takten från slutet spelas referenstonen a (= 5:e ton i 
d-moll). Denna ton klingar som mörk durters genom att tonerna f och c intoneras ljust96.
Tonerna fiss och ciss måste intoneras mörkt för att ge rena samklanger, något som framför allt

sopranerna med sina ljusa röster måste vara extra medvetna om, allra helst om vokalen dessut-
om är ljus (”-ri-”).

Beroende på sammanhanget kan en och samma vokal skapa olika situationer. Slutackordets 
relativt mörka vokal (”-re”) hjälper de ljusa 1:a sopranerna att skapa en ren, mörk durters, men
utgör sam-tidigt en risk att de mörka altrösterna tappar tonhöjd på 5:e skaltonen.

Kromatik och modulation

Man kan diskutera huruvida ett tonspråk med rika inslag av kromatik och modula-tion-
er, som t.ex. i Giuseppe Verdis Ave Maria97, förutsätter en liksvävande tempere-ring98.

GE 10742

93 Här: a och e (grundton=d).
94 Här: f och b
95 Tonikaparallell (tP) till d-moll.
96 Jfr. ex. 00 b-c.
97 Nr. 1 ur Quattro pezzi sacri
98 Tonsättaren har själv angivit att stycket kan uppföras med orgel.
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