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Förord 
Körsång främjar glädje och hälsa – det vet vi genom både erfarenhet 
och forskning. Jag hoppas att dessa körarrangemang kan bidra genom 
att presentera omtyckt musik i lättillgänglig form.
  
Arrangemangen ställer inte så stora krav på röstomfång, och 
repetitionsarbetet blir lättare när stämmorna inte är så många. 
Mansrösterna, som ju ofta är betydligt färre, får förena sina krafter i en 
och samma stämma. Dessutom får de ofta sjunga melodin. 
  
Begränsningen till tre stämmor är långt ifrån någon nödlösning, utan 
kan ge ett mycket tilltalande musikaliskt resultat.  
De stora klangeffekterna får man visserligen avstå från, men kan i 
stället lägga fokus på att skapa linjer som det är njutbart att sjunga och 
att lyssna till. 
  
Jag har i första hand tänkt mig ackompanjemang till sångerna – en 
gitarr kan räcka utmärkt – och i vissa av dem behövs det definitivt. 
Men många av arrangemangen kan också sjungas a cappella tack vare 
de ackompanjerande stämmorna. 
  
Se arrangemangen som en utgångspunkt för eget skapande; bygg ut 
och variera formen med förspel, mellanspel mellan verser och med 
sång- eller instrumentalsolon! De stämmor som inte har text kan man 
utesluta helt eller delvis om de är svåra att öva in. Sjung dem gärna – 
men framför allt: Sjung och ha roligt! 

Uppsala 2013 
Anders Öman 

Svängigt och ljuvt 1 innehåller följande låtar: 

Fragancia – Längtan till Italien – On the sunny side of the street – Rosenblom och 
lycksalighetens ö – Side by side – Tillägnan – Underbart är kort – Vi ska inte sova bort 
sommarnatten 

Svängigt och ljuvt 2 innehåller följande låtar: 

Aftontankar vid Fridas ruta – Amazing grace – Den första gång jag såg dig – Håll musiken 
igång – Här Rosemarie syns blåa Nämdöfjärden – Midsommarvisa för Magdalena – Nu går 
sista visan – Sakta vi gå genom stan – Som stjärnor små 



































Andra SAB-arrangemang på www.arrakmusik.se
It must have been love/När kärleken föds. SAB divisi + komp. Svårighetsgrad 3 (medelsvår).HR001. 
Sex sidor. Per Gessle och Roxettes sång från 1987-88 i ett trestämmigt arr av Helene Rydberg med några 
delningar i alten. Text både på svenska och på engelska.

Låt kärleken slå rot. SAB + komp. Svårighetsgrad 2 (ganska enkel). HR007. Fyra sidor.
Bröderna Gärdestads låt i ett arrangemang av Helene Rydberg för tre stämmor med komp. I sista refrängen 
får en liten sologrupp sjunga en obligatstämma.

Mad world SAB + piano + cello ad lib. Svårighetsgrad 2 (ganska enkel). AK072. Fyra sidor.
I original är detta en låt från 80-talet, lite åt punkhållet med gruppen Tears for fears. Men genom Gary Jules 
tolkning i filmen Donnie Darko har låten fått en renässans. Och det är denna tolkning detta arr är baserat på. 
Lämplig för ungdomskör/skolkör, som säkert känner till låten.

Making your mind up. SAB + komp. Svårighetsgrad 2 (ganska enkel). HR006. Fyra sidor. Den brittiska 
melodifestivalvinnaren från 1981 i ett arr av Helene Rydberg. Skojig up-tempolåt där herrarna har melodin.

Min mask. SAB. Svårighetsgrad 2-3 (ganska enkel – medelsvår). AK023. Två sidor. Killarna har melodin i 
detta trestämmiga arr av Georg Wadenius och Barbro Lindgrens roliga barnvisa från 1969.

Mitt eget land. SAB + piano ad lib. Svårighetsgrad 3 (medelsvår). AK034. Tre sidor. Varje stämma är 
självständig i detta arr för trestämmig kör, ev. med pianokomp.

Om du rör mig dör jag. SAB + komp. Svårighetsgrad 2 (ganska enkel). HR014. Fyra sidor.
Martin Stenmarck och Peter Kvints uptempo-låt i arrangemang av Helene Rydberg. Melodin
växlar mellan stämmorna.

Om sommaren sköna. SAB, divisi ad lib, komp ad lib. Svårighetsgrad 1 (enkel). AK146, två sidor. Det är 
förvisso inte första gången det ges ut ett körarrangemang på denna låt. Det som gör detta arr speciellt är att 
det är SAB i grunden, men kan utvecklas till SA(AT)B. Så det är antalet sångare, och körens kapacitet som 
avgör hur många stämmor man vill använda.

The boxer: SAB, svårighetsgrad 3 (medelsvår). AK043. Fyra sidor Paul Simons låt där väl alla kan refrän-
gen! (Lie la lie..).

Time to say goodbye/Con te partiro. SAB + piano. Svårighetsgrad 2 (ganska enkel). AK083. Fem sidor. 
Sedan man vant sig vid att nästan hela texten är på italienska, är detta arr enkelt. Jag har kört det med min 
skolkör på avslutningen. Ligger bra till för killarna, och det är bra om åtminstone någon sopran vågar 
sjunga högt (a2).

Tre sånger av Lennon-McCartney. SAB med komp, T ad lib. Svårighetsgrad 2 (ganska enkel). 7 sidor. Tre 
välkända sånger av Lennon-McCartney, Hey Jude, Let it be och Imagine. På Hey Jude och Let it be finns en 
tenorstämma ad lib.

When the children cry. SAB + solo + komp. Svårighetsgrad 1-2 (enkel – ganska enkel). HR013. 4 sidor. 
Gruppen White Lion gjorde denna ballad på 80-talet. Låten passar väldigt bra i kyrkan. Helene Rydberg har 
gjort arret.

Who I was born to be. SAT(B) + komp. Svårighetsgrad 2 (ganska enkel). AK124. Sex sidor.
Susan Boyle’s hitlåt. Arrangemanget fungerar både som SAT och SATB. Tenorstämman är
låg, så har man ont om herrar kan alla herrar sjunga tenorstämman.



Innehåll
As time goes by............................................3-5
För kärlekens skull........................................6-7
Råd till dej – och mej....................................8-9
Varm korv boogie......................................10-11
Violen från Flen........................................12-13
Änglamark...........................................14-15
Sjösalavår............................................16-18
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