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Varsågod och smaka! 

Här är en ask med blandade á capella-praliner hämtade från nothäftet Korall 2!

Tanken med inspelningen var att CD:n bara skulle ingå i nothäftet, för att inspirera körsångare mer än vad 
endast noter kan åstadkomma.  

Men varför sitta och hålla på godsakerna?  

Så vi bjuder runt och låter alla få smaka; skotsk ballad med en arom av salt lakrits, kanske? Eller en 
Frödingpastill med stänk av bittermandel som förvandlar Ärtbergs-Kalles landsplåga till smärtsam 
njutning? En Bach-nougat i polsketakt eller en jämtländsk koral med höjd och smak av vilt? Mumsa på ett 
par meditationer eller varför inte en vintrig smällkaramell från en 9-årig debutant? 

Sugen på mer?  Öppna och ta för dig av hela godisregnet!  Skäm bort dig och ta en till, det är både 
hälsosamt och vanebildande... Kanske till och med befrämjande av sånglusten! 

Från djupet av mitt hjärta,



SÅNGTEXTER

Lyft jorden upp mot ljuset

Bufärdsmarsch från Malung
Musik efter Pabel Britta Halvarsson / Anders Nyberg
Text: Anders Nyberg 

Lyft jorden upp mot ljuset!
Vårda din jord, den enda du har!
Lyft jorden upp mot ljuset!
Jorden är underbar!
Lyft jorden upp mot ljuset!
Vörda din jord, miraklens mull!
Lyft jorden upp mot ljuset!
Jorden är underfull!

Jorden är ljusets bästa vän,
Ljuset föraktar inte den,
Jorden är ljusets bästa vän
Med en doft av himmelen!

Var skulle väl ljuset vila min vän,
med sina strålar?
Var skulle väl ljuset vila min vän,
om inte i jorden?
Varifrån ska ljuset fägna oss sen,
Med sina frukter?
Varifrån skördas välsignelsen,
om inte ur jorden?

Vågvaggad

Musik: Anders Nyberg
Text: Catharina Thorséll, Anders Nyberg

Du är vågvaggad, eldfödd, luftlyft, trädburen. 

Vatten omslöt dig i mitt sköte, 
elden brinner i blodet rött, 
alla vindarna har stämt möte 
i ditt träd som av jord är fött. 

Du är vågvaggad, eldfödd, luftlyft, trädburen.

Bäck Johans polska

Musik: Anders Nyberg (efter J.S. Bachs Saraband, BWV 807)



By grace I live

Musik: Anders Nyberg
Text: Från ”Lesson 169” i  ”A Course in Miracles”

By grace I live. 
By grace I am released.
By grace I give.
By grace I will release.
By grace I live, by grace I give.
By grace alone the hate and fear are gone.
Those whose minds are lighted by the gift of grace 
can not believe the world of fear is real.

Lord we love you

Musik och Text: Anders Nyberg
Musik efter Felice Giardano  (1716-1796)
Text efter profeten Jesaja 9:6

Lord, we love you, Lord the living
Prince of Peace to us your giving life.
We love you Lord of love
And we praise you Prince of Peace. 

Unto us a child is born
Unto us a Son is given
Lord we love you Lord the living
Life and Peace you give to us

Lord we love you
Loving you forever
Prince we praise you
Praising you forever

Now are we One

Musik: Anders Nyberg
Text: Från “Lesson 164”  i  ”A Course in Miracles” / Anders Nyberg

There is a silence which the world can’t reach
There is an ancient peace within your heart
There is a sense of holiness in you
the thought of sin has never touched

There is a garden opening for you
There is a flower sharing its perfume
There is a lake reflecting your true self
the thought of sin has never touched



Now are we One with Him who is our Source
Now are we One with Him who is our Source

What time but now can truth be recognized?
And so today, this instant, now, we come
to look upon what is forever there;
not in our sight but through Christ’s eyes

He looks past time and sees eternity
He hears the song the busy world can’t hear
Beyond it all he hears the Voice for God
more clear, more meaningful, more near

Now we are One with Him who is our Source
Now we are One with Him who is our Source

I djupet av mitt hjärta

Musik:  Visa från Oviken
Arrangemang: Anders Nyberg
Text: H.A. Brorson 1765

I djupet av mitt hjärta, en stad jag högt åtrår:
Jersualem, det sälla hem.
Där all min nöd och smärta för alltid avsked får.
I djupet av mitt hjärta den staden jag åtrår.

Men på de vida vatten var finner jag dock väg?
Bland blinda skär Var vägen är.
I storm och mörka natten till hemmet Herre, säg.
Men på de vida vatten var finner jag dock väg?

Jo, du mig visar vägen, ty själv du vägen är.
När du är med, jag ser min led.
Fast hjälplös och förlägen, Dig håller jag mig när.
Och du som själv är vägen, mig visar vägen där. 

Var är den vän

Musik: Koral från Malung
Arrangemang: Anders Nyberg
Text: J.O. Wallin

Var är den vän, som överallt jag söker?
När dagen gryr min längtan blott sig öker.
När dagen flyr jag än ej honom finner 
Fast hjärtat brinner.

Jag ser Hans spår, varhelst en kraft sig röjer



En blomma doftar och ett ax sig böjer.
Uti den suck jag drar, den luft jag andas
Hans kärlek blandas.

Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder.
Hur skön då måste själva källan vara?
Den evigt klara.

Afton

Musik: Äppelbo gånglåt efter Ärtbergs-Kalle
Arrangemang: Anders Nyberg
Text: Gustaf Fröding

Bland parkens döende kronor gick kvällsvindens sorgsna sus
Och gula dansade löven på gångarnes våta grus.
Bland västerns sjunkande skyar den blodröda solen sam
Ett knippe av matta strålar ännu over sjön hann fram.

Och aldrig ska höstvind sjunga att sommarens liv är kort
att allting är dömt att domna och gulna och vissna bort.
Och alltid ska solen sjunka och stiga i evigt tvång
att mäta och övervaka förgängelsens milda gång.

Och vågorna slogo sakta mot strandbäddens mjuka sand.
Och brutna vissnade vassrör de vaggade tyst iland
Så hava de alltid vaggat, så skola de alltid slå
och alltid ska någon sitta och sorgset ge akt därpå.

Skye Boat Song

Musik: Annie MacLeod
Arrangemang: Anders Nyberg
Text: Sir Harold Boulton 1884

Go onward! Go onward, my lad!

“Speed Bonnie boat like a bird on the wing, Onward!” the sailors cry.
“Carry the lad that’s born to be king over the sea to Skye!”

Loud the wind howl, loud the waves roar, thunderclouds rend the air.
Baffled our foes stand on the shore, follow they will not dare.

Though the waves leap, soft shall ye sleep; ocean’s a royal bed.
Rock’d in the deep Flora will keep watch by your weary head.

Burn’d are our homes, exile and death scatter the loyal men.
Yet e’er the sword cool in the sheath Charlie will come again.



A Christmas Carol

Musik: Gabriel Nyberg
Arrangemang: Anders Nyberg & Jennifer Ferguson
Text: Christina Rossetti

In the bleak midwinter, frosty wind made moan, 
earth stood hard as iron, water like a stone; 
snow had fallen, snow on snow, 
in the bleak midwinter, long ago.

Our God, heaven cannot hold him, nor earth sustain; 
heaven and earth shall flee away when he comes to reign. 
In the bleak midwinter a stable place sufficed 
the Lord God Almighty, Jesus Christ. 

Enough for him, whom Cherubim worship night and day
A breast full of milk and a manger full of hay.
Enough for him, whom angels fall down before,
The ox and ass and camel which adore.

What can I give him, poor as I am? 
If I were a shepherd, I would bring a lamb; 
if I were a Wise Man, I would do my part; 
yet what I can I give him:  give my heart.

May the road

Musik: Trad. Irländsk 
Text: Trad. Irländsk bön
Arrangemang: Anders Nyberg

May the road rise with you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
May the rains fall soft upon your fields
and until we meet again 
may God hold you
in the hollow of Her hand!



MEDVERKANDE
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och Erik Westberg (spår 2, 4, 6, 7, 9, 10) Sång-solo (spår 6,10,11,12) Jennifer Ferguson
Sång-solo (spår 8) Isabella Lundqvist & Morgan Stenberg
Piano (spår 1, 2, 6, 8,  10, 11, 12): Rickard Åström
Kontrabas (spår 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12): P-A Petersson 
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