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Hammarskjöld Suite (2005)
(omarbetad 2017)
Örjan Fahlström

Text: Dag Hammarskjöld 
ur Markings (Vägmärken)
Översättning: W H Auden  

och Leif Sjöberg

1. Thus it was / Så var det (kör)
 
2. Towards new shores / Mot nya stränder

 
3. The longest journey  

is the journey inwards / Den längsta 
resan är resan inåt

4. Days slowly bleeds to death  
/ Dagen förblöder långsamt

5. And all was silence / Och allt var tyst

POESIS (2017)
– svit för kör och jazzorkester
Örjan Fahlström
Texter: Harald Gaski, Lars Nordström 
Mona Mörtlund, Rawdna Carita Eira  
och Carsten Palmaer
 
Verket är en sambeställning mellan 
Norrbotten Big Band, Bohuslän Big Band 
och Svenska Kulturrådet

1. Sju slags vatten
Text: Harald Gaski och Lars Nordström

2. Jazzonata (instrumental) 

3. Allt är förändrat
Text: Mona Mörtlund

4. Löp Svartöra löp
Prolog | Var
Text: Rawdna Carita Eira
Svensk översättning: Örjan Fahlström

5. Bergets hjärta
Text: Carsten Palmaer

Program
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Örjan Fahlström
Örjan Fahlström föddes 1953 och växte 
upp i Umeå där han började spela trum-
mor redan vid 8 års ålder. Han startade sitt 
första storband vid 16-års ålder. Studerade 
klassisk slagverksutbildning från 1971 vid 
Framnäs folkhögskola i Piteå där han ock-
så startade ytterligare ett storband. 1976 
inledde han studier i klassisk komposition 
vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

I början av 1980 startade Örjan sitt Fahl-
ström International Big Band (FIBB) och 
i slutet av 80-talet blev Örjan konstnärlig 
ledare för Norrbotten Big Band. Han har 
också varit chefsdirigent för Radio Big 
Band Frankfurt mellan 2008-2011.

Numera kombinerar han jobbet som 
professor i jazzkomposition med orkes-
terledning, dirigering, komposition och 
arrangör för såväl svenska som europeiska 
orkestrar och artister. 

Foto: P
ressbild
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Det här är  
Norrbotten Big Band
Norrbotten Big Band är ett professionellt 
storband inom Norrbottensmusiken/ 
Region Norrbotten i Luleå. Konstnärlig 
ledare är musikern och kompositören 
Joakim Milder, tillika professor i improvi-
sation och ledamot i Kungl. Musikaliska 
akademien. 

Norrbotten Big Band fortsätter att tänja 
på gränserna och skapar helt unik jazz 
med influenser från såväl arabisk musik 
som folkmusik, eller av legender som 
George Duke och Quincy Jones. 

Detta kunde vi höra i 2016 års konser-
ter med tunisisk-franska sångerskan Ami-
na Annabi, folkmusikgruppen Väsen med 
sångerskan Lena Willemark, amerikanske 
sångaren Napoleon Murphy Brock,  

Kristin Amparo och Britta Bergström 
bland många andra.

STOR BESTÄLLARE AV NY MUSIK
Bara under det senaste året har Norrbotten 
Big Band uruppfört 27 nya stycken varav 
en del återfinns på CD-skivorna med pia-
nisten Cecilia Persson, trummisen Peter 
Danemo och gitarristen Jojje Wadenius. 
Andra återfinns på kommande skivan 
med Nils ”Nisse” Landgren.

Den 10 februari tilldelades storbandet 
Manifest 2017 för bästa jazzskiva tillsam-
mans med Cecilia Persson. Juryns motive-
ring löd:

Toner som konstruerats med minutiös 
noggrannhet och mejslats ut med millime-
terprecision. Progressiv jazz som uttrycker 
exakta känslor genom en ensemble av starka 
solister, samtidigt lyrisk och komplex. Stor-
bandsjazz som är mer än storbandsjazz.
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Varje år samarbetar orkestern med en hus- 
kompositör som träffar musikerna regel-
bundet under året. Huskompositören har 
också i uppgift att skriva nya jazzstycken 
som uruppförs vid en konsert i Kulturens 
hus i Luleå vid årets slut. I år är det finska 
Outi Tarkiainen som innehar uppdraget.
Norrbotten Big Band samarbetar också 
under året med bland andra amerikanske 
gitarristen Kurt Rosenwinkel, sånger-
skan Edda Magnason, trombonisten Nils 
”Nisse” Landgren och Los Angeles duon 
KNOWER.

 
ATT SPELA FÖR BARN 
KÄNNS ANGELÄGET
Att spela för skolklasser i Norrbottens län 
ingår i Norrbotten Big Bands uppdrag. I år 
är det I vår underbara värld – med Jonny 
Dyckert och Hyvelbengt som handlar om 
uppfinningar och underverk som spelas 
upp för låg- och mellanstadieelever. 

Att barn får uppleva livemusik och  
särskilt storbandsmusik känns angeläget.

Barn i Västerbotten och Västernorr-
land har under året fått se och lyssna 
till storbandet i familjekonserten Emil, 
Pippi, Karlsson & Co som man gjorde i 
samarbete med Sarah Riedel och Georg 
Riedel, under ledning av dirigent Örjan 
Fahlström. 

Här spelas musik från Norrbotten Big 
Bands Grammisnominerade barnalbum 
med samma namn – Astrid Lindgrens 
klassiska barnvisor i storbandsformat! 
Något annat viktigt; musikerna fungerar 
som mentorer för länets unga jazzmusiker. 
De coachar, håller läger och ger offentliga 
konserter med ungdomsstorband som 

exempelvis Arctic Youth Jazz Orchestra 
(AYJO), Oulun Young Jazz Orchestra 
(OYJO) och Nordnorsk Ungdomsstor-
band (NNUS). 

Storbandet bjuder även in studenter  
från kompositions-, musiker- och  
musiklärarlinjerna i landet att delta i  
olika workshops. En viktig uppgift som 
fortsätter även framöver.

Vi önskar dig varmt välkommen 
till vår konsert!

Besättning
Saxofon och träblås
Håkan Broström
Jan Thelin
Mats Garberg
Robert Nordmark
Per Moberg

Trumpet
Bo Strandberg
Magnus Ekholm
Dan Johansson
Jacek Onuszkiewicz

Trombon
Peter Dahlgren
Arvid Ingberg
Christine Carlsson
Björn Hängsel

Bas: Petter Olofsson
Piano: Alexander Zethson
Trummor: Calle Rasmusson

Producent: Åsa Westling
Orkesterchef: Walter Brolund
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Det här är  
Erik Westbergs  
Vokalensemble
Erik Westbergs Vokalensemble bildades 
1993 och består av 20 sångare. Ensemblens 
medlemmar kommer från norra Sverige 
och Finland, och är verksamma som solis-
ter, kyrkomusiker och musiklärare. Ensem-
blen har beställt och uruppfört ett 40-tal 
verk av bland andra B Tommy Andersson, 
Gunnar Eriksson, Tebogo Monnakgotla, 
Jan Sandström, Sven-David Sandström, 
Arvo Pärt och Paula af Malmborg Ward.

Över tjugo turnéer till Asien, Europa, 
Nord- och Sydamerika har genomförts.  
I år har ensemblen turnerat till Finland, 
Kina och Tyskland. Vokalensemblen var 
engagerad i projektet Körsång för fred och 
rättvisa med turné i Tonga och Samoa vid 
millennieskiftet. Detta sågs av den största 
tv-publiken någonsin.

Vokalensemblen medverkade vid Riksmötets 
högtidliga öppnande 2016 och har gjort ett 
flertal inspelningar för Sveriges Radio.

1996 gavs ensemblens första cd-skiva 
Musica Sacra ut på skivbolaget Opus3. 
Ensemblen har tillsammans med Musikhög-
skolans kammarkör i Piteå och skivbolaget 
Naxos spelat in samtliga a cappella-verk av 
Wilhelm Peterson-Berger. Ensemblens 
första samarbete med Studio Acusticum Re-
cords 2010 resulterade i trippelalbumet Pater 
Cælestis, Terra Mater och Vox Humana. 
Detta var startskottet till ett långt partner-
skap och totalt åtta cd-skivor har släppts till-
sammans: den fransk-arabiska Arabesques, 
romantiska Dreamlike tillsammans med 
pianisten Helge Kjekshus, Originals, med 
endast verk skrivna speciellt till vokal- 
ensemblen, Vita Nuova som med sin post- 
romantiska erhöll omdömet “världsklass” 
i musiktidskriften OPUS. Den 7 oktober 
2017 släpptes Chorus Gloriosus med endast 
kör- och orgelverk tillsammans med solisten 
Helena Holmlund och Orgel Acusticum.
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OM ERIK WESTBERG
Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. 
Han studerade kördirigering för professor 
Eric Ericson vid Kungl. Musikhögskolan. 
Där genomgick han mellan 1976-87 mu-
siklärar-, körpedagog, ensembleledar- och 
dirigentutbildningen. Erik Westberg har 
varit ledare för bland andra KFUM-kören 
i Stockholm och Oslo Filharmoniske 
kor. Han har även varit gästdirigent för 
Radiokören. Internationellt har Erik 
Westberg anlitats som gästdirigent för Pro 
Coro Canada, Coro Nacional de España 
och Coro Sinfônica do Estado de São 
Paulo, Brasilien. 1997 var han Artist- 
In-Residence vid Wollongong University, 
Australien.

 Erik Westberg var idégivare till pro-
jektet Körsång för fred och rättvisa som 
engagerade 8.000 körsångare i 56 länder 
vid millennieskiftet. 

 Som förste kördirigent erhöll Erik 
Westberg Kungl. Musikaliska akademiens 
dirigentstipendium 1992. Han har mottagit 
Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets 
Kulturpris 1997 från tidningen Norrländ-
ska Socialdemokraten, blivit utsedd till 
Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt 
fått Årets Kulturpris 2002 av Piteå kom-
mun. 2016 erhöll han Norrbottens läns 
landstings Heders- och förtjänststipen-
dium. I år erhåll han Landshövding Kari 
Markunds stipendium.

Erik Westberg förärades 2006 Konung-
ens medalj av åttonde storleken i serafime-
rordens band “För betydelsefulla insatser i 
det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 
invald i Kungl. Musikaliska akademien. 
Sedan 2003 är Erik Westberg professor i 

kördirigering och körsång vid Musikhög-
skolan vid Luleå tekniska universitet. 

Besättning
Sopran
Virve Karén
Christina Fridolfsson
Linnea Pettersson
Eva Plumppu
Cecilia Grönfelt

Alt
Kristina Sturk 
Sonja Marklund
Anna Hallstensson
Rose-Marie Winberg
Anna-Karin Lindström

Tenor
Erik Stillesjö
Stefan Millgård 
Aron Tideström
Erik Jonsson
Adrian Rubin

Bas
Martin Eriksson
David Risberg
John Holmquist
Linus Nordmark
Janne Sihvo

Repetitionspianist
Martin Fabian

Dirigent
Erik Westberg
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Om kvällens konsert
”Lågmäld och återhållen betraktelse där 
människan och tankar kring livet och 
döden, glädjen och sorgen, livets längtan 
och förluster står i centrum. 

Så vill jag bäst beskriva kvällens konsert.
Den handlar om modet att färdas inåt 

i sig själv och ge sig tid till reflektion 
och eftertanke. ”Den längsta resan är 
resan inåt” som Dag Hammarskjöld har 
formulerat det. 

I mitt kompositionsarbete har and-
ningen, rösten och pulsen varit viktiga 
utgångspunkter tillsammans med textför-
fattarnas individuella uttryck och berättel-
ser. Vissa är episodiska i sin berättarform, 
andra avlägset betraktande och andra är 
nära berörande, tätt invid huden och sjä-
len. Texterna har starkt präglat och besjä-
lat min musik och utgjort en bärvåg som 
jag respektfullt tillfört mitt eget konst-
närliga uttryck. Ibland har jag befunnit 
mig nära intill och ibland på avstånd och 
ibland känt mig som en del utav. Texterna 
i dess poetiska form och dess upphovsper-
soner ger en oundgänglig dimension till 
musiken och har gjort mitt eget andliga liv 
väsentligt rikare.

Tack till alla som gjort detta projekt 
möjligt och Tack till alla er i publiken som 
tagit er tid att lyssna till våra berättelser i 
musiken, texterna, kören, orkestern och 
solisterna.”

Örjan Fahlström, oktober 2017



10 11

Hammarskjöld Suite
Örjan Fahlström
Text: Dag Hammarskjöld 
ur Markings (Vägmärken)
Översättning: W H Auden och Leif Sjöberg

Verket är en del ur verket Vägmärken (2005), 
komponerat av Örjan Fahlström på beställning av 
Norrbotten Big Band, Norrbottensmusiken 
och Sveriges Radio (P2). 

Hammarskjöld Suite är en del ur ett 
större musikaliskt verk med texter ur Dag 
Hammarskjölds bok Vägmärken. Ur-
sprungligen komponerades musiken 2005 
till Norrbotten Big Band, Erik Westbergs 
Vokalensemble samt solister. Kvällens 
version är omarbetad 2017 till en förkor-
tad version. 

Texterna handlar om andlighet och 
den mänskliga själen och Dag Hammar-
skjölds förhållande till sin egen andlighet 
och sin relation med Gud. Den klangliga 
utgångspunkten är det akustiska rummet 
och är i stort sett helt akustisk. Texterna 
präglas främst av polariteten mellan Dag 
Hammarskjölds inre och andliga värld å 

ena sidan och hans politiska och världs-
liga gärning å den andra, hans inre resa i 
relation till hans globala resa tillsammans 
med hans tankar om döden och livet. 

Mitt under kompositionsprocessen 
avled min mor och beskedet kom sam-
tidigt som jag komponerade ett mycket 
dramatiskt musikaliskt parti. Helt ovetan-
des om hennes akuta tillstånd blev genom 
en ödets ironi dessa toner en slags själens 
musik till hennes dödsögonblick. 

Denna dramatiska händelse påminde 
mig allt starkare om livets förgänglighet 
och flera av Dags texter kom mig väsent-
ligt närmare genom denna händelse.

I kompositionsarbetet har andningen, 
rösten och den mänskliga pulsen varit 
centrala utgångspunkter tillsammans med 
Dag Hammarskjölds episodiska berättar-
form. 

Detta ett lågmält stycke där den nakna 
människan och dennes inre tankar om 
livet och döden står i centrum.

Jag dedikerar musiken och denna om- 
arbetning till min älskade dotter – Malena.”

Örjan Fahlström
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Sångtexter

1. THUS IT WAS
I am being driven forward 
Into an unknown land. 
The pass grows steeper, 
The air colder and sharper. 
A wind from my unknown goal 
Stirs the strings 
Of expectation. 
Still the question: 
Shall I ever get there? 
There where life resounds, 
A clear pure note 
In the silence.

Smiling, sincere, incorruptible –
Tomorrow we shall meet, 
Death and I – 
And he shall thrust his sword 
Into one who is wide awake.
But in the meantime how grievous the 
memory
Of hours fritted away.

1. SÅ VAR DET
Vidare drives jag, 
in i ett okänt land. 
Marken blir hårdare, 
luften mer eggande kall. 
Rörda av vinden 
från mitt okända mål 
skälva strängarna i väntan.
Alltjämt frågande 
skall jag vara framme, 
där livet klingar ut – 
en klar enkel ton 
i tystnaden.

Leende, öppen, omutlig –
Imorgon skola vi mötas, 
döden och jag – 
Han skall stöta sin värja i en vaken man.
Men hur svider ej minnet av var stund 
jag svindlar bort.
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2. TOWARDS NEW SHORES
When the gun went off, he fell on his side 
beneath the maple trees.

The air is motionless in the moist dusk 
of the late July day, a dusk intensified by 
the heavy shadows of the leaves. His head 
rests in profile, the features finely chiseled 
but still immature–white against the gray 
of the sand, with a small wound in the 
temple. In this dead light, only the dark 
blood slowly welling from the nostrils has 
color.

Why–? Above the spreading pool of blood 
no questions reach the land you have 
sought. And no words can any longer call 
you back. –That eternal “Beyond”–where 
you are separated from us by a death cho-
sen long before the bullet hit the temple.

You asked for burdens to carry– And 
howled when they were placed on your 
shoulders. 
Had you fancied another sort of burden? 
Did you believe in the anonymity of 
sacrifice? 
The sacrificial act and the sacrificial victim 
are opposites, and to be judged as such.

Here and now–only this is real: 
The good face of an old man, 
Caught naked in an unguarded moment, 
Without past, without future.

2. MOT NYA STRÄNDER 
När skottet gick, föll han åt sidan i gruset 
under lönnarna.

Luften står stilla i den sena julidagens 
regndunkel som förtätas i den  
tunga lövskuggan. 
Huvudet vilar i profil, med finskurna, 
ännu ej färdiga drag –  
blekt mot sandens grå, med ett 
litet sår vid tinningen. Blott det mörka 
blod som långsamt  
kväller ur näsan har färg i detta döda 
ljus.

Varför – ? Över den växande pölen av 
blod når inga frågor in i det land du sökt. 
Och inga ord kallar dig längre tillbaka. – 
Detta eviga ”bortom” 
– som kan skilja oss från de av döden valda
långt innan kulan träffat tinningen.

Bad om bördor att bära –. Och kved när 
de lades på dig. Var det en annan börda du 
tänkt dig? Trodde du på offrets anonymi-
tet? Offerhandlingens offer är att bedömas 
som sin motsats.

Nu och här –. Verkligt är endast detta: 
en gammal mans goda ansikte, 
naket ett obevakat ögonblick 
utan förflutet och utan framtid.
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3. THE LONGEST JOURNEY IS 
THE JOURNEY INWARDS
Echoing silence 
Darkness lit up by beams 
Light 
Seeking its counterpart 
In melody 
Stillness 
Striving for liberation 
In a word 
Life 
In dust 
In shadow 
How seldom growth and blossom 
How seldom fruit

The longest journey 
Is the journey inwards. 
Of him who has chosen his destiny, 
Who has started upon his quest 
For the source of his being 
(Is there a source?). 
He is still with you, 
But without relation, 
Isolated in your feeling 
Like one condemned to death 
Or one whom imminent farewell 
Prematurely dedicates 
To the loneliness which is the final lot of all.

Between you and him is distance, 
Uncertainty– Care.

He will see you withdrawing, 
Further and further, 
Hear your voices fading,
Fainter and fainter.

3. DEN LÄNGSTA RESAN ÄR  
RESAN INÅT
tonande tystnad 
strålfyllt mörker 
ljus 
som söker sin motsvarighet 
i melodi
stillhet 
som strävar mot förlösning 
i ord 
liv 
i mullens dunkel 
hur sällan växt och blom 
hur sällan frukt

Den längsta resan 
är resan inåt. 
Den som valt sitt öde, 
som anträtt färden mot sin egen botten 
(finns det någon botten?) 
ännu bland er
är han utom gemenskapen, 
isolerad i er känsla 
såsom den dödsdömde 
eller den det förestående avskedet 
i förtid viger
åt varje människas slutliga ensamhet.

Mellan er och honom är avstånd, 
är osäkerhet – hänsyn.

Själv skall han se er 
alltmera fjärran, höra edra rösters lockrop 
allt svagare.
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4. DAY SLOWLY BLEEDS  
TO DEATH
Always fleeing, 
 always waiting.
Prepared–when shall I confront my – 
Images, images–secretly related. 
Creating or destroying, 
in life, in dream, In art.

Every hour 
Eye to eye 
With this love 
Which sees all 
But overlooks 
In patience, 
Which is justice, 
But does not condemn 
If our glances
Mirror its own 
In humility.

Day slowly bleeds to death 
Through the wound made 
When the sharp horizon’s edge 
Ripped through the sky.
Into its now empty veins 
Seeps the darkness. 
The corpse stiffens, 
Embraced by the chill of night.

Over the dead one are lit 
Some silent stars.

4. DAGEN FÖRBLÖDER  
LÅNGSAMT
Alltid flyende, 
 alltid väntande.
Redo – när jag möter mitt – 
Bilder, bilder – med hemligt samband. 
Som skapar eller förintar, så i liv som 
dröm. 
Så i dikt.

Var stund 
öga mot öga 
med denna kärlek 
som ser allt 
men överser i tålamod, 
som är rätten 
men ej dömer 
om vår blick 
speglar dess egen 
i ödmjukhet.

Dagen förblöder långsamt 
genom snittet 
där horisontens egg har 
öppnat rymden.
In i dess tömda ådror 
silar mörkret. 
Kroppen stelnar 
famnad av nattens kyla.

Över den döde tändas 
stumma stjärnor.
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Night is drawing nigh – 
Each day the first day: each day a life.
Each morning we must hold out the chalice of 
our being to receive, to carry, and give back. 
It must be held out empty
–for the past must only be reflected in  
its polish, 
its shape, its capacity.

... and those things which for our unworthiness 
we dare not, and for our blindness we can-
not ask, vouchsafe to give us...

Snart stundar natten – 
Var dag den första –. Var dag ett liv.
Var morgon skall vårt väsens skål räckas  
fram för att mottaga, bära och återskänka. 
Räckas fram 
tom – ty vad som gått före skall speglas 
blott i dess klarhet, dess form och dess 
vidd.

– and those things which for our unwort-
hiness we dare not, and for our blindness we 
cannot ask, vouchsafe to give us –
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5. AND ALL WAS SILENCE
The moon was caught in the branches: 
Bound by its vow, 
My heart was heavy.

Naked against the night 
The trees slept. “Nevertheless, 
Not as I will....”

The burden remained mine: 
They could not hear my call, 
And all was silence.

Soon, now, the torches, the kiss: 
Soon the gray of dawn 
In the Judgment Hall.

What will their love help there? 
There, the question is only 
If I love them.

The road, 
You shall follow it.

The happiness,
You shall forget it.

The cup, 
You shall empty i.

The pain, 
You shall conceal it.

The truth, 
You shall be told it.

The end, 
You shall endure it.

5. OCH ALLT VAR TYSNAD
Vintermånen 
fångats i grenverket. 
Tungt av mitt blod band löftet.

Runtom sov träden, 
nakna mot natthimmeln. 
”Dock icke som jag vill...”

Bördan förblev min. 
De förstod ej min vädjan. 
Och allt var tystnad.

Så facklorna och kyssen. 
Så den grå gryningen 
i palatset.

Vad hjälper deras kärlek? 
Nu gäller det blott 
om jag älskar dem.

Vägen, 
du skall följa den.

Lyckan, 
du skall glömma den.

Kalken, 
du skall tömma den.

Smärtan, 
du skall dölja den.

Svaret, 
du skall lära det.

Slutet, 
du skall bära det.
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POESIS
Örjan Fahlström
Texter: Harald Gaski, Lars Nordströmm 
Mona Mörtlund, Rawdna Carita Eira  
och Carsten Palmaer
 
Verket är en sambeställning mellan 
Norrbotten Big Band, Bohuslän Big Band 
och Svenska Kulturrådet

”Jag identifierar mig starkt med den norra 
delen av Skandinavien och de människor 
som lever och verkar i detta område. Det 
utgör den viktigaste utgångspunkten till 
mitt musikaliska verk POESIS.

Det litterära mötet med några av dessa 
uttrycksfulla människor och deras poesi, 
resulterade i detta verk för kör och jazzor-
kester. De texter som musikaliskt gestaltas 

i POESIS har var och en viktig betydelse 
för mig själv i mitt eget liv och mitt sätt att 
se mig själv och världen omkring mig. 

Ett spänningsfält uppstår mellan olika 
språk och tonspråk. I POESIS skapas en 
dynamik mellan den rena körklangen och 
orkesterns massiva uttryck. Ibland uppstår 
samverkan och motverkan, ibland kon-
trast, konsonans och dissonans. Musiken 
går med och mot berättelsen men vill 
alltid lyfta fram poesin i det som känns 
viktigt och berörande.

POESIS är ett musikaliskt verk inspire-
rat av levande poesi från människor i en 
levande del av världen.

Jag dedikerar denna komposition till 
mitt älskade barnbarn – Tage.”

Örjan Fahlström

Foto: M
arie Lundgren
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Sångtexter

1. SJU SLAGS VATTEN
Samla sju slags vatten
sträcka sig efter regnbågen
gripa tag i höstens färger
– öka efter löftet

Finna sju slags vatten
drömma färgrika drömmar
flyga med sommarfågelns prakt
– öppna lyckans dörr

Smycka sig med sju slags vatten
ge liv år världen i norr
– den levande visdom vi ärvt

Tvaga sig med sju slags vatten
jojkande toner brusar
– solstrålarna visar stigen

2. JAZZONATA
(instrumental)

3. ALLT ÄR FÖRÄNDRAT
Allt är förändrat
och det finns ingen väg tillbaka

Stjärnorna har bytt plats
och orden betyder något annat nu

Ögonen ser inte längre det de såg
och melodierna har inte längre samma 
klang

Men långt där framme,
nya ord att ta i handen,
nya väga, nya gläntor

och huden,
fastän skör och tunn nu,
ljus och ny
som morgonen
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4. LÖP SVARTÖRA LÖP
PROLOG
tretton år gammal
skar jag märket

det kolsvarta örat
stjärnepannan
de långa benen

han sprattlade
låst mellan mina
knän

jag strök den mjuka
kalvmulen
med blodiga
händer
och
släppte honom fri

löp svartöra löp

VAR
var
allt
är 
spritt
för
vinden
lille
kalven
bältet
var
var
kniven
den
hornlöse
var
var
var

5. BERGETS HJÄRTA
Allt som Gud har gjort har en egen själ,
natten bär på ett frö till en dag
Lyssna noga så hör du det bulta,
Bergets hjärta med lätta slag

Allt kan vittra sönder och allt kan gro,
hoppet lever för alla som vet.
I det hårdaste hårda så klappar
Bergets hjärta i hemlighet.

Tro, du måste våga tro
att människan är god, att världen vill dig väl.
Så tro, att rädslan blir till ro
för mister du din tro så mister du din själ.

Allt som Gud har gjort har en egen själ,
natten bär på ett frö till en dag
Lyssna noga så hör du det bulta,
Bergets hjärta med lätta slag
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TURNÉPLAN
Luleå, Kulturens hus 10 nov kl 19.00
Piteå, Studio Acusticum 11 nov kl 16.00
Umeå, Väven 12 nov kl 19.00
Härnösand, Landgrenskolans Aula 13 nov kl 19.00
Östersund, Exercishallen 14 nov kl 19.00


