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– Ibland tänker jag att jag är 
tokig som håller på som jag gör. 
Men kärleken till musiken är 
så stark och jag får så mycket 
glädje och energi tillbaka, 
säger Sverker Domar om att 
kombinera sin läkargärning 
med rollen som körledare.

Red leather, yellow leather, red lea-
ther, yellow leather… Det gäller att 
hålla tungan rätt i mun när Kören 
Canto övar i Lundby Hembygds-
förenings lokaler under ledning av 
Sverker Domar. Kvällen har inletts 
med ett antal uppsjungningsöv-
ningar i dur och moll och sången 
fyller hela salen. 

”Javisst, bättre än nånsin! Tju-
sigt, basar! Överdriv lite där, so-
praner!” Så låter det när Sverker 
kommunicerar med sina körmed-
lemmar och kritiken framförs med 
humor: ”är det nån som gjort läxan 
här?”

UnDer fIkapaUSen vIll många 
lovorda sin körledare. Han är den 
som stått ut med oss längst, säger 
en äldre gentleman om Sverkers 15 
år i kören. Han är tålmodig, varm 
och go, säger en dam, medan en an-
nan fnissar ”Du skulle höra Sver-
ker sjunga höga sopranstämman”, 
apropå att han sjunger in alla stäm-
mor och lägger ut dem på körens 
hemsida.

– Jag skulle missa många duktiga 
sångare om jag hade som krav att 
de kan läsa noter. En del av reper-
toaren, till exempel pop och jazz, 
gör sig heller inte så bra i notskrift 
och är lättare att sjunga på gehör, 
förklarar Sverker. 

Musiken var tidigt en viktig del 
av hans liv. Han växte upp i en 
musicerande familj i Uppsala, där 
pappan spelade fiol och piano och 
mamman sjöng. Ett av Sverkers 
första minnen är när han sitter i 
pappans knä vid pianot med sång-
boken uppslagen framför sig.

– Mina föräldrar träffades i kör-
sammanhang och vi firade alltid 
midsommar ihop med körgänget. 
Sången I Seraillets have, som vi 
övade på förut, har jag hört sen jag 
var nyfödd.

Sverker SpelaDe blockflöjt un-
der de tidiga skolåren, men det var 
inte riktigt hans grej och slutade 
med att han gjorde sönder flöjten 
och kastade upp den på skoltaket. 
Pianot passade honom bättre och 
han sjöng också i gosskören några 
år, innan repetitionerna fick hård 
konkurrens av fredagspartyt.

Efter gymnasiet studerade Sver-
ker klassisk sång och piano på 
folkhögskolan i Härnösand, sam-
tidigt som han började skriva egna 
poplåtar och arrangera musik. Han 

utbildade sig till sångpedagog på 
musikhögskolan i Göteborg, där 
han sjöng i skolans kör och hade 
piano och komposition som sido-
ämnen. En av lärarna på skolan var 
Gunnar Eriksson, känd kördirigent 
och professor. 

– När jag ser tillbaka inser jag hur 
inspirerad jag blev av honom. Han 
var fantastisk på att få ihop en kon-
sert med en blandning av klassisk 
musik och jazz. Många körledare 
ägnar mycket tid åt att öva på att 
synkroniserat slå upp körpärmar-
na, eller på perfekta applådtack. 
Inget fel med det, men av Gunnar 
lärde jag mig mycket annat om 
körmusik; exempelvis vilken magi 
man kan sprida om man får en hel-
hetskänsla i konserten. 

När Sverker gått ut musikhög-

skolan kände han sig lite vilsen och 
fundersam över sitt yrkesval. Helst 
av allt ville han sjunga och skriva 
låtar, men han hade svårt att hitta 
rätt forum för det. Därför plug-
gade han ett tag och jobbade på ett 
fritidshem för utvecklingsstörda. 
Eftersom han alltid gillat att arbeta 
med människor och samtidigt var 
vetenskapligt intresserad, blev 
läkaryrket en bra lösning på hans 
yrkesfunderingar. 

på frItIDen MUSIceraDe han i 
olika konstellationer. 1998 började 
han leda Kören Canto, som då var 
en blandad företagskör på 19 per-
soner. Genom åren har kören vuxit 
till det dubbla och Sverker har tagit 
på sig allt fler roller. Han letar efter 
en passande repertoar, arrangerar 
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1850 
dör Madame Tussaud, grundare 
av det berömda vaxkabinettet i 
London. Madame Tussaud ska-
pade även flera av de berömda 
vaxdockorna, bland annat de av 
Marie Antoinette och Napoleon.

1900
tillverkas den 
första frimärks-
kartan i USA.

1912
blir den ameri-
kanska piloten 
Harriet Quimby 
den första kvin-
nan att flyga 
över engelska 
kanalen.

1945 
inleder Röda armén slutoffensi-
ven mot Berlin.

1943 
sprängdes Ubåten HMS Ulven 
av en mina och förliste utanför 
Stora Pölsan. Alla 33 ombord-
varande dog. Ubåten hittades 
först efter tre veckors sökande.

1964 
förordar den svenska medi-
cinalstyrelsens strålskydds-
nämnd en plan som går ut på 
att sänka radioaktivt avfall i 
Atlanten ingjutet i betongblock. 
Senare ger regeringen tillstånd 
till detta. Men tack och lov blir 
det aldrig verklighet, istället sö-
ker man nu för fullt en lämplig 
berggrund för slutförvaring.

1984
dör resebyrå-
kungen Simon 
Spies och över-
lämnar hela sitt 
imperium till sin 
unga änka Janni 
Spies.

A R t I k e L s e R I e ,  d e L  3

• Mitt i musiken
Tidigare artiklar: 31/3 och 9/4

dAgens nAmn
patrik är ett engelskt namn 
som kommer från latinets patri-
cius, som betyder förnäm eller 
adelsman.  Namnet kom till 
Sverige på 1600-talet med in-
vandrande skotska adelsläkter.  
Antalet namnbärare är runt  
43 200, drygt 29 400 har det 
som tilltalsnamn.

patricia är den feminina for-
men av Patrik och har således 
samma ursprung och betydelse. 
Antalet namnbärare är lite fler 
än 5 200, runt 2 700 har nam-
net som tilltalsnamn.

Sverker spelade 
blockflöjt en gång 
– tills han gjorde 
sönder flöjten och 
kastade upp den på 
skoltaket. 

Bild: aNdERS HOfGREN

bäSta SIttplatSen. Sverker Domar kände sig tidigt hemamstadd med pianot, med harmoniken och det mångstämmiga.              Uppdraget som körledare tar sin tid, men ger så oerhört mycket tillbaka.
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musiken, sjunger in alla stämmor 
och förbereder konserter. Till-
sammans med körmedlemmarna 
skriver han också manus till de 
sketcher och sceniska händelser 
som finns mellan de musikaliska 
inslagen. 

– Det finns många idésprutor i 
kören som mejlar förslag till mig 
och jag försöker fånga in vad de 
tycker, men det måste bli något som 
jag tänder på, säger Sverker.

Förutom den årliga julkonserten 
har Kören Canto också haft flera te-
makonserter, exempelvis om sko-
gen, staden och rymden. Just nu 
repeterar de som bäst inför retro-
konserten I backspegeln, Cantos 
bästa bitar som äger rum den 11 och 
12 juni på Schillerska gymnasiet. 

– Med den konserten vill vi knyta 
ihop säcken och få in våra favorit-
låtar. 

RepeRtoaRen innehålleR musik 
som spänner över flera sekler. Kö-
ren Canto sjunger allt från klas-
siska körverk av Stenhammar och 
Peterson-Berger till låtar av Mag-
nus Uggla, Elton John och Sverker 
Domar. 

– Jag har skrivit många låtar ge-
nom åren och nästan en till varje 

temakonsert, säger Sverker.
Det är tufft att kombinera ett 

krävande heltidsjobb med körle-
darrollen, men när det är tungt på 
jobbet är det skönt att helhjärtat få 
fokusera på något annat. 

Sverker arbetar ständigt med 
människor som han försöker upp-
muntra och entusiasmera. Som lä-
kare måste han ibland ge svåra be-
sked till oroliga patienter och som 
körledare måste han gå försiktigt 
fram när han ger kritik, för det där 
med sång är ett känsligt kapitel. 

Vad betyder musiken för dig?
– Jag får starka känslor genom 

musiken; både av glädje och av 
sorg. Den har en förmåga att öppna 
något inombords.

Ingemo  orstadIus
031-62 40 00 namn@gp.se

”I Seraillets have, som 
vi övade på förut, har 
jag hört sen jag var 
nyfödd”

Leninpris för polisromaner
– Detta är ett riktigt stolt ögonblick i mitt liv. 
Jag är så mallig, titta bara vilket suveränt gäng 
som jag hamnat i. 

Orden kommer från maj sjöwall, en i förfat-
tarduon Sjöwall/Wahlöö, skaparna av de ännu 
välkända poliserna Beck, Kollberg, Larsson med 
flera, och årets mottagare av Jan Myrdals stora 
pris, Leninpriset, på 100 000 kronor.

Gänget hon syftar på är de tidigare Leninpris-
tagarna mattias Gardell, Roy andersson, maj 
Wechselmann och sven lindqvist, som alla var 
med i lördags vid årets arrangemang på Var-
bergs teater – alla utom Lindqvist.

En annan Sven, med efternamnet Wollter, var 
däremot på plats. Han var dragplåstret i under-
hållningen och hade säkert lockat några extra 
till den smockfulla teatern.

”En klassisk skildring av ett Sverige i bryt-
ningstid ... visat hur brottet föds ur vårt sam-
hälle ... Sjöwall/Wahlöös polisromaner har 
förnyat en hel genre”. Så heter det bland annat 
i motiveringen från Jan Myrdal-sällskapet till 
årets pristagare för de tio böckerna med den 
övergripande titeln ”Roman om ett brott”.

– De skapade den samhällskritiska polisroma-
nen. Det är en stor glädje att böckerna trycks 
igen. De är, tyvärr får man säga, aktuella än i 
dag. Nu vet vi att samhället blivit mycket värre 
sen dess, sade sällskapets ordförande Cecilia 
Cervin i sitt tal.

Jan Myrdal lilla pris, Robespierrepriset, på 
10 000 kronor, delades ut till filmaren Gabriela 
pichler för hennes Äta sova dö. ”Angelägen film 
om unga människors utsatthet samtidigt som 
den inger en känsla av hopp och framtidstro”, 
heter det i motiveringen.

Hon var också glad över priset – och särskilt 
över talet från Roy Andersson som sa att det 
”bara fanns en som kunde göra filmen Äta sova 
dö”.

– Jag är sjukt stolt över Roy Anderssons ord, 
han är min stora idol, sade Gabriela Pichler.

Håkan BjärsdaL
namn@gp.se  031-62 41 40

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen bred-
vid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

♥

Regler för 
minnesord
Vi vill veta 
den avlidnes 
ålder, hemort 
och närmast 
anhöriga samt 
skribentens 
kontakt-
uppgifter.
Texten får 
vara högst 
2 500 tecken 
inklusive mel-
lanslag. Vi 
förbehåller 
oss rätten att 
korta och redi-
gera den.
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Bästa sittplatsen. Sverker Domar kände sig tidigt hemamstadd med pianot, med harmoniken och det mångstämmiga.              Uppdraget som körledare tar sin tid, men ger så oerhört mycket tillbaka.
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Glad. Maj Sjöwall jublar över Leninpriset. 
Gabriela Pichler, årets mottagare av Robespier-
repriset, applåderar i bakgrunden.

Idehistoriker prisas
Idéhistorikern thomas karlsohn vid Göteborgs 
universitet får 2013 års pris från Kurt Aspelins 
minnesfond om 10 000 kronor.

Motiveringen är: Thomas Karlsohn har på 
kort tid gett väsentliga bidrag till centrala om-
råden i såväl ämnets historia som dess samtida 
informations- och medieanalytiska debatt. Det 
har skett i doktorsavhandlingen Passage mellan 
medier (2006) om den i Sverige tidigare så gott 
som obekante mediefilosofen Vilém Flusser, 
som resonerade om hur bildkulturen avväpna-
de skriftkulturen, men också i den omfattande 
genomgången av datoriseringen av den svens-
ka skolan, Teknik – retorik – kritik (2009), och i 
essäsamlingen Originalitetens former (2012).


