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  P R O G R A M 
 

Charles Marie Widor (1844–1937) – Allegro från Orgelsymfoni nr. 6 (1879) 

Orgelsolo 

 

Gioachino Rossini (1792–1868) – La passeggiata (1857–1868) 

ur Péchés de vieillesse ”Gamla synder” 

Kör och piano 

 

Veljo Tormis (1930–2017) – Helletused (1982) 

Kör a cappella. Sopransolo Linnea Pettersson och Virve Karén 

 

Gioachino Rossini – I gondolieri (1857–1868) 

ur Péchés de vieillesse 

Kör och piano 

 

* * * 

 

Lars-Erik Larsson (1908–1986) – Förklädd gud (1940) 

Arr. Johannes Landgren (f. 1961) 

Kör och orgel 

 

* * * 

 



	

TEXTER  

La passegiata ”Lustturen” Nr. 12 ur Album italiano 

Okänd textförfattare, möjligen Giuseppe Torre (okända levnadsår) 

 

Finche sereno è il cielo, 

limpida e cheta l´onda, 

voghiam di sponda in sponda, 

amor ne guiderà. 

 

Al flutto, all´aura, ai fiori 

noi parleram d´amor, 

e il palpito del core 

per lor risponderà. 

 

Ma ciell già fischia il vento, 

s´increspala laguna, 

fischia il vento, presto! 

rapidi il piè moviam, 

presto il piè moviam; 

 

ah! no, la luna appare, 

vano timor fu solo 

in si ridente suolo 

cantiam, si cantiam. 

Så länge himlen är lugn 

och vågen klar och stilla 

låt oss ro från strand till strand -  

kärleken skall leda vår väg. 

 

Till vågen, till vindfläkten, till blommorna 

skall vi tala om kärlek, 

och hjärtats slag 

skall ge svar för dem. 

 

Men himmel! Redan viner vinden, 

lagunen krusas, 

vinden viner, fort 

låt oss skynda på! 

 

 

Men nej, nu kommer månen fram, 

det var en fåfäng fruktan blott -  

i denna leende natur 

låt oss sjunga, ja låt oss sjunga. 

 

sv. övers. Lisbeth Holm 

 

 

 

 

*** 

 

 



	

*** 

 

Helletused 

Arrangemang på motiv från Aino Tamm (1864–1945) och Miina Härma  

(1864–1941) (ur Lauliku lapsepōli, 1898) 

 

Text trad.  

Kui ma olin väiksekene           När jag var liten 

 

 

*** 

 

 

I gondolieri Nr. 1 ur Album italiano 

Okänd textförfattare, möjligen Giuseppe Torre 

 

Voghiam sull'agil vela, 

bello risplende il cielo, 

la luna è senza velo, 

senza tempesta il mar. 

  

Vogar, posar sul prato; 

al gondoliere è dato 

fra i beni, il ben maggior.  

 

Voghiam, voghiam, voghiam 

Non cal se brilla il sole, 

o mesta appar la luna, 

ognor sulla laguna 

il gondoliere è Re. 

Vi ror vår snabba båt,  

himmelen glänser klar, 

inga moln höljer månen, 

inga stormar upprör havet. 

 

Att ro, att vila på ängen – 

av allt det goda här i världen 

har gondoljären fått den bästa lotten. 

 

Att ro, att vila på ängen, 

vi ror, alltid vi ror. 

Det gör detsamma om solen skiner 

eller om den sorgsna månen träder fram, 

gondoljären är alltid lagunens konung. 

 

sv. övers. Lisbeth Holm 

  



	

Förklädd gud Op. 24 

Text av Hjalmar Gullberg (1898–1961) 

 

Prolog 

 

I. 

Vem spelar på en pipa 

en låt av gryningsluft, 

för himmelsk att begripa, 

höjd över allt förnuft? 

Vem äger lösenorden, 

flöjtvisans dolda text? 

Vem spelar på jorden 

för djur och växt? 

 

Vem är den gode herden 

som för sin flock i vall 

och som med gräs förser den 

och toner av kristall? 

Vem går på betesängar 

i sommardagens kvalm 

och sover bland drängar 

på jordisk halm?  

 

II.  

Apollon bor i ett tessaliskt stall. 

Ej bär han lager kring sitt gyllne hår: 

han sändes från Olympens gudahall, 

dömd att försörja sig som dräng ett år. 

Det bor en gud i ett tessaliskt stall. 

 

Bland tjänstefolket vandrar han förklädd. 

Längst ner vid bordet är hans sked och skål. 

Bland kreatur i ladan är hans bädd. 

Han äger intet jordiskt föremål. 

I herdekappa går en gud förklädd.  

 

III. 

Kring höstlig vaktelds bränder 

församlar han frysande får 

och sköter med kloka händer 

de djur som har sår. 

 

Hans sanna hem är sagan, 

hans själ är lyra och dikt. 

Dock gör han utan klagan 

sin jordiska plikt. 

 

IV. 

Välsignelse följer 

i gudarnas spår. 

Om kappan än döljer 

hans gyllne hår, 

så blomstrar den mark där han går. 

 

Han spelar för djuren, 

som följa hans takt, 

för solen, för skuren 

i nyplöjd trakt, 

där döden förlorar sin makt. 

 

V. 

Husbonden må vi prisa säll, 

Tessaliens monark. 

När han står upp vid hanegäll, 

är han på helgad mark. 

 



	

För den som bland hans drängar bor 

och äter deras mat, 

är solens herre, månens bror 

och stjärnornas kamrat. 

 

VI. 

Vad faller över träden 

för silverglans, 

vid pipans bröllopskväden 

och djurens dans? 

 

Vad är det för ett rike 

han kommer från, 

han som ej är vår like, 

men blott ett lån? 

 

Erinrar han sig, fången 

vid äng och vik, 

en värld som är förgången, 

en glömd musik? 

 

Erinrar han sig lyra 

och jungfrukör, 

ett liv av helig yra, 

som aldrig dör? 

 

VII. 

Än vandrar gudar över denna jord. 

En av dem sitter kanske vid ditt bord. 

 

Tro ej att någonsin en gud kan dö. 

Han går förbi dig, men din blick är slö. 

 

Han bär ej lyra eller purpurskrud. 

Blott av hans verkan känner man en gud. 

 

Den regeln har ej blivit överträdd: 

är Gud på jorden, vandrar han förklädd. 

 

VIII. 

Tror du att fåren skulle 

beta i morgonglans 

på gräsklädd jordisk kulle, 

om inte gudar fanns? 

 

Tror du, att våren skulle 

binda sin blomsterkrans 

på alla dödas kulle, 

om inte gudar fanns? 

 

IX. 

Bjuder ett mänskoöga 

till stilla kärleksfest 

oss, kyliga och tröga, 

som folk är mest, 

 

lägger som himmelsk läkning  

för djupa själasår, en vän, fri från 

beräkning, sin hand i vår,  

 

för djupa själasår, 

en vän, fri från beräkning, 

sin hand i vår, 

 

synes en ljusglans sprida 

sig kring vår plågobädd -  

då sitter vid vår sida 

en gud förklädd.



	

MEDVERKANDE 
 

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga 

Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976–87 musiklärar-, 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 projektet “Körsång för fred och rättvisa” som engagerade 8.000 

körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av miljontals TV-tittare över hela världen. 

   Barents körcentrum som invigdes 2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. 

Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till 

centrumet.   

   Som förste kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska akademiens dirigentstipendium 1992. 

Han har mottagit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från tidningen Norrländska 

Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris 2002 av 

Piteå kommun. 2016 erhöll han Norrbottens läns landstings Heders- och förtjänststipendium. 

   Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För 

betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska 

akademien. Han erhöll STINT-stipendiet “Excellence in Teaching” och var verksam vid Wesleyan University, 

Connecticut, USA, under hösten 2009. 

   Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca 15 cd-skivor samt ett 

40-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid 

Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. 

 

Finska sopranen Virve Karén arbetar som sånglärare i hennes hemstad Uleåborg, Finland. Karén är en 

mångsidig musiker som även verkar som kördirigent. Hon har lång erfarenhet av att sjunga i olika 

vokalgrupper och körer samt som solist med orkester eller kammarensembler. Trots att hon har 

specialiserat sig på tidig musik är hon bekväm med att utföra all slags musik. Virve Karén är sedan 2007 

medlem i Erik Westbergs Vokalensemble. 

 

Andreas E. Olsson har varit barytonsolist i många av de kyrkomusikaliska standardverken. Han sjunger i kör 

och har kunnat höras både som solist och korist i ensembler som Eric Ericsons kammarkör och radiokören 

mfl. Andreas har varit engagerad vid Folkteatern i Gävle.  



	

 

William Spetz (född 1996 i Umeå) är aktuell med sin egen kritikerrosade föreställning Mormor jag vet att du 

är i himlen, men har du tid en timme? som spelas för utsålda hus över hela Sverige. Senare i år får vi se 

honom i den nya komediserien Andra åket på SVT. William har tidigare medverkat i serien Solsidan, 

långfilmen Jag älskar dig - En skilsmässokomedi och varit programledare för Melodifestivalen (tillsammans 

med Gina Dirawi). Vi har också sett honom i scenföreställningen Den tatuerade änkan på Scalateatern i 

Stockholm. 

   Som 14-åring startade han sin självbiografiska videoblogg på YouTube och sedan dröjde det inte länge 

innan han gjorde succé i SVT med produktioner som t ex Williams lista, Scener ur ett tonårsliv, Hoppas 

farfar dör och Låt oss ställa till en scen. Vi har också sett honom i TV-program som Roliga timmen, Valfeber, 

Intresseklubben, kortfilmen Vaskduellen skapad av filmkollektivet Crazy Pictures, och som programledare 

för galan Guldtuben.  

   På radio hör vi honom i 22 kvadrat (tillsammans med Linda Ulfhielm och Hampus Nessvold) i P3 och han 

har tidigare varit med i flera av Sveriges Radios julkalendrar. 2016 nominerades William till Årets Rising 

Star av Stockholm Filmfestival. 

 

Markus Wargh (född 1969, Jakobstad, Finland) är en omtalad konsertorganist med Bach, de stora 

romantiska verken och improvisationen nära sitt hjärta. Han tog examen med diplom från 

Sibeliusakademien 1991 – som den tredje i akademiens historia med högsta möjliga betyg. De följande 

åren fortsatte han studierna vid Musikhögskolan i Piteå och avlade examen som konsertorganist 1995. 

   Markus Warghs konstnärskap bygger på en stor inlevelseförmåga, energi och virtuositet – såväl när han 

improviserar som när han tolkar Bach och romantikens mästare. Han söker ständigt efter nya, spännande 

musikaliska uttryck, gärna genom samarbeten med andra musiker som till exempel saxofonisten Carl 

Henrik Fernandi och elgitarristen Janne Schaffer.  

   Markus Wargh har gett konserter runt om i Europa och USA samt har gjort ett stort antal framträdanden i 

både radio och TV. På orgelfestivalen Lahti Organ 1992, fick han utmärkelsen Årets unga artist. Han är 

domkyrkoorganist i Luleå domkyrka, samt ger konserter såväl inom Sverige som utomlands. 

 

Martin Fabian (född 1981) arbetar sedan 2010 som repetitionspianist för Erik Westbergs Vokalensemble 

vid musikhögskolan i Piteå. Han har varit engagerad som ackompanjatör på Framnäs folkhögskola, 

körledare i Great Gigs Tribute to Queen, kapellmästare i rockmusikalen Footloose (Kalix folkhögskola) och 

operan Kronbruden (Tornedalsteatern).  

2014 kunde man se honom som keyboardist och skådespelare i Fame (Studio Acusticum) samt på 

”skattjaktsturné” med pianisten Helge Kjekshus. Tillsammans med bassångaren Anders Edström har han 

givit ett flertal konserter ”På djupt vatten under mörk himmel” i Norrbotten. 

 



	

Erik Westbergs Vokalensemble bildades 1993 och består av 16–20 sångare. Ensemblens medlemmar 

kommer från norra Sverige och Finland, och är verksamma som solister, kyrkomusiker och musiklärare. 

Ensemblen 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. 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 Musica Sacra ut på skivbolaget Opus3. Ensemblen har tillsammans 

med Musikhögskolans kammarkör i Piteå och Naxos spelat in samtliga a cappella-verk av Wilhelm 

Peterson-Berger. Ensemblens första samarbete med Studio Acusticum Records 2010 resulterade 

i trippelalbumet Pater Cælestis, Terra Mater och Vox Humana. Detta var startskottet till ett långt 

partnerskap och totalt åtta cd-skivor har släppts tillsammans: den fransk-arabiska Arabesques, 

romantiska Dreamlike tillsammans med pianisten Helge Kjekshus, Originals, med endast verk skrivna 

speciellt till Vokalensemblen, Vita Nuova som med sin post-romantiska stil erhöll omdömet “världsklass” i 

musiktidskriften OPUS. Förra året släpptes Chorus Gloriosus med endast kör- och orgelverk tillsammans 

med Helena Holmlund och Orgel Acusticum.  

 

  



	

 

Sopran 

Virve Karén  

Christina Fridolfsson  

Linnea Pettersson   

Elin Eriksson   

Tone Antonsson   

Ida Persson   

 

Alt 

Katarina Karlsson   

Anu Arvola   

Indra Lindkvist   

Christina Östman  

Anna Risberg 

Anna-Karin Lindström  

Tenor 

Erik Stillesjö   

Stefan Millgård   

Anders Lundström   

Aron Tideström  

Kristoffer Arvidsson  

 

Bas 

Daniel Åberg   

David Risberg   

Martin Eriksson   

Andreas E. Olsson  

Per Brännström   

Anders Steinvall   

Linus Landgren  

Janne Posti 

 

 

 

Vokalensemblens verksamhet stöds av Luleå tekniska universitet, Kempestiftelserna, Curt 

Boströmsfonden, Region Norrbotten samt Kulturrådet.  

 

Ett nära samarbete bedrivs med Studio Acusticum i konsertproduktioner samt utgivning av cd-skivor. 
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