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Medeltida organum  Cunctipotens

Ildebrando Pizetti   Duo Compozioni Corali
(1922-1988)

Orgelsolo Improvisation I

Jan Sandström    Psalm 87 uruppförande
(f. 1954)

Orgelsolo Improvisation II

Lars Johan Werle Canzone 126 di Francesco
(1926-2001) Petrarca

Orgelsolo  Improvisation III

Örjan Fahlström ur Hammarskjöld suite (rev 2018) 
(f. 1953) Towards New Shores
 And All Was Silence

Jan Ferm  När änglar dansar (1994)
(f. 1963)

Vaclovas Augustinas Hymne á Saint Martin
(f. 1959)

Medverkande
S:t Jacobs Kammarkör har med sin dirigent Gary Graden under mer 
än tre decennier befäst sin ställning som en av Europas främsta körer. 
Med hemvist i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka har kören en omfatt-
ande konsertverksamhet och turnérar regelbundet i Europa.
Repertoaren är omfattande och spänner över epoker och stilar från 
renässans och barock, romantik, visa, jazz och spiritual, till vår tid. 
Kören beställer och uruppför regelbundet ny musik av svenska och 
internationella tonsättare, och har spelat in över 20 kritikerrosade 
CD-skivor.  På senare år har S:t Jacobs Kammarkör varit engagerad
i ett projekt under Vatikanens beskydd med syfte att stimulera
komponerande av ny körmusik för den katolska kyrkan. 

Mattias Wager, domkyrkoorganist i Storkyrkan, har gjort sig känd 
för sitt breda verksamhetsfält som interpret och improvisatör. 
Vid sidan av en traditionell konsert- och turnéverksamhet i Sverige 
och utlandet utforskar han gärna improvisationens möjligheter i alla 
tänkbara sammanhang, från gudstjänster och konserter till kollektivt 
musicerande och allsång på Centralen i Stockholm. Han ger ofta
kurser och masterclasses, och har även komponerat teatermusik.

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering 
för professor Eric Ericson vid Musikhögskolan i Stockholm. Där 
genomgick han mellan 1976–87 musiklärar-, körpedagog-, ensemble-
ledar- och dirigentutbildningen. Erik har verkat som dirigent för en 
rad olika körer, i Sverige och internationellt. Han har erhållit en rad 
utmärkelser däribland Årets Körledare (1999) och Konungens medalj 
i Serafimerordens band (2006). Sedan 1990 har han varit verksam vid 
Musikhögskolan i Piteå.



Texter och verkkommentarer

Cunctipotens
Cunctipotens genitor Dues, omnicreator, eleison.
Christe, Dei splendor, viturs patrisque Sophia, eleison.
Amborum sacrum spiramen, nexus amorque, eleison.

Allsmäktige Fader, Herre, skapare av allt, var oss nådig.
Kristus, Guds härlighet och Faderns visdom, var oss nådig.
Bådas Helige Ande och förenade kärlek, var oss nådig.

HYMN Á S:T MARTIN O VIRUM INEFFABILEM
Vaclovas Augustinas (1996)
1. O virum ineffabilem,     
nec labore victum
nec morte vincendum,
qui nec mori timuit,
nec vivere recusavit.
2. Oculis et manibus
in caelum semper intentus,
invictum ab oratione spiritum non relaxabat, alleluia.
3. Martinus Abrahæ sinu laetus excipitur;
Martinus, hic pauper et modicus,
cælum dives ingreditur,
hymnis cælestibus honoratur. 

Källa: Corpus antiphonalium officii , 4094, 4111 och 3711
= Breviarium Romanum 11 november, antifoner i sin tur bygger
på Sulpicius Severus biografi över Martin av Tours (Epistulae, 3).

1. O, vilken obeskrivlig man, som inte kuvades av arbetet eller kan 
kuvas av döden. Han fruktade inte att dö, han vägrade inte att leva.

2. Med ögon och händer oavbrutet riktade mot himlen tröttnade han 
inte att i sin okuvliga ande fortsätta med bönen, halleluja.

3. Martin tas i glädje emot i Abrahams sköte (jfr Lukas 16:22),
Martin, som här var fattig och blygsam träder in i himlen som en
rik man, han hedras med himmelska hymner.
 Översättning Anders Piltz

Due composizione corali
Sapfo (ca. 620–570 f.Kr.)
Italiensk översättning Manara Valgimigli (1876–1965)

I giardino di Afrodite
Un boschetto di meli;
Sugli altari bruciano incesi,
Mormora fresca l ácqua tra i rami,

Tacitamente tutto il luogo
è ombrato di rose.
Stormiscono le fronde
E ne discende molle sopore.

E di fiori di loto come a festa
Fiorisce il prato;
Esalano gli anèti sapore di miele.
Questa è la tua dimora, Cipride:
Qui tu recingi le infule sacre,
e in auree coppe versi,
copiosamente,
nettare e gioia, o Cipride

I Afrodites trädgård
En apellund.
På altaret brinner rökelse,
Den friska källan porlar under 
grenarna,
Stilla skuggas platsen
av rosor.
Löven prasslar sövande
och en stilla dvala sänker sig över 
nejden.
Ängen är smyckad av lotusblommor
som till fest.
Från örterna stiger honungsdoft.
Detta är din boning, Cypria:
Här binder du de heliga banden,
och i gyllene skålar
öser du slösande
nektar och fröjd, o Cypria.



Örjan Fahlström
Metaforen är katalysatorn och drivkraften i Örjan Fahlströms konst-
närliga skapelseprocess. Under den senare perioden av musikskapande 
har kören blivit ett allt viktigare instrument och konstnärligt ut-
trycksmedel. Kombinationen av den mänskliga röstens intima uttryck 
tillsammans med jazzmusikens eruptiva klanger utgör en viktig grund 
i den kreativa processen. De senaste dryga 30 åren har det varit stor 
efterfrågan på hans tjänster som kompositör, dirigent och arrangör för 
såväl svenska som europeiska orkestrar och artister.  Han har bland 
annat varit dirigent och konstnärlig ledare Norrbotten Big Band, 
Radio Big Band Frankfurt och KHM Jazz Orchestra. Detta i kom-
bination med jobbet som professor i jazzkomposition vid Kungliga 
Musikhögskolan. 

Texterna handlar om den mänskliga själen och Dag Hammarskjölds 
förhållande till sin egen andlighet och sin egen relation med Gud. 
Texterna präglas främst av polariteten mellan Dag Hammarskjölds 
inre och andliga värld å ena sidan och hans politiska och världsliga 
gärning å den andra, hans inre resa i relation till hans globala resa 
tillsammans med hans tankar om döden och livet. I kompositions-
arbetet har andningen, rösten och den mänskliga pulsen varit centrala 
utgångspunkter tillsammans med Dag Hammarskjölds episodiska 
berättarform.  Ett musikaliskt uttryck där den nakna människan och 
dennes inre tankar om livet och döden står i centrum.

Piena sorgeva
Piena sorgeva la luna;
E intorno all ára le fanciulle
stettero.
Intorno all ámabile ara le
fanciulle cretesi,
In cadenza, coi molli piedi,
danzavano,
Leggermente sul tenero fiore
dell érba movendo.
Le stelle intorno alla bella luna
Velano il volto lucente,
Quando piena, al suo colmo, 
argentea,
Splende su tutta la terra.

Fullmånen steg upp
Fullmånen steg upp
och kring altaret stodo
flickorna.
Kring det blomstersmyckade 
altaret
dansade rytmiskt de kretensiska 
flickorna,
dansade på lätta fötter
över ängens späda blommor.
Stjärnorna runt den vackra månen
höljer sina strålande anleten
då hon sprider sin fullhets klara 
silverglans
över jorden.

Ildebrando Pizzetti, en italiensk tonsättare som hamnat i det ganska 
breda spektrumet mellan två stilriktningar, avantgardism och neo-
klassicism, som i musikhistorien ägnats långt större uppmärksamhet. 
Under sina studier på konservatoriet i Parma fick Pizzetti upp ögonen 
för renässansens polyfoni som erbjöd honom oerhörda möjligheter 
i hans komponerande av vokalmusik. När Due composizioni corali 
tillkommer är tonsättaren över 80 år gammal men det hindrar honom 
inte att än en gång visa prov på sin harmoniska och melodiska fantasi-
rikedom. Mjuka klanger, mjuka kontraster, drömsk tystnad och en 
närmast impressionistisk klangfärg. Italiensk renässans pånyttfödd i 
1900-talsmusiken som samtidigt avger ett senromantiskt skimmer.
   Karin Ekedahl



Och allt var tystnad 
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.
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.

Psalm 87
Texten till Psalm 87 är hämtad ur King James Bible, en engelskspråkig
översättning av Bibeln från 1611. Den har ett poetiskt språk, som 
kan upplevas som ålderdomligt av nutida läsare. King James Bible är 
byggd på  grundmanuskriptet, Textus Receptus, en grekisk grund-
text till Nya Testamentet sammansatt av Erasmus av Rotterdam på 
1500-talet. 

A psalm for the sons of Korah.
His foundation is in the holy 
mountains.
 
The Lord loveth the gates of Zion
more than all the dwellings of 
Jacob.
 
Glorious things are spoken of thee,
O city of God. Selah.”

I will make mention of Rahab 
and Babylon
to them that know me:
behold Philistia, and Tyre,
with Ethiopia;
this man was born there.

And of Zion it shall be said,
This and that man was born in her;
and the highest himself shall
establish her.
 
The Lord shall count,
when he writeth up the people,
that this man was born there, 
Selah.
 
As well the singers as the players on
instruments shall be there;
all my springs are in thee.
                   King James Bible 



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 it.
The pain,
You shall conceal it.
The truth,
You shall be told it.
The end,
You shall endure it.

Jan Sandström
Jan Sandström föddes i Vilhelmina 1954 och flyttade som åttaåring 
till Stockholm. Sandström utnämndes 1989 till professor i komposi-
tion vid Musikhögskolan i Piteå.
 
Sandström är nog mest känd för sin körmusik, operor och instrumen-
talkonserter. Trombonekonsert No1, den s.k. Motorcykelkonserten, 
har sedan premiären 1989 framförts vid mer än 700 tillfällen världen 
runt och sägs vara Sveriges mest spelade verk utomlands. Internatio-
nellt känd och mycket sjungen över hela världen är också körstycket 
Det är en ros utsprungen. Till millenieskiftet skrev Sandström Across 
the Bridge of Hope som med Erik Westbergs Vokalensemble på ön 
Tonga inledde millenienattens fredsbudkavle med körer jorden runt. 
Sandström har under åren kommit att bli en eftersökt beställnings-
tonsättare och fick 2006 det ärofyllda uppdraget att komponera 
en kantat till kungens 60-årsdag. Till firandet av Carl von Linnés 
300-årsdag 2007 skrev Sandström en kantat beställd av Uppsala uni-
versitet, och till Norges 200-årsfirande av grundlagen beställdes 2014 
ett orkesterverk av Sandström. 2016 komponerade Sandström operan 
Rokokomaskineriet till Drottningholmsoperans 250-årsjubiléum.

2002 erhöll Sandström medaljen Litteris et Artibus ur konungens 
hand och året därefter invaldes han som ledamot i Kungliga Musika-
liska Akademien. 2017 fick Sandström en Guldbagge för årets bästa 
filmmusik till filmen Sophelikoptern och 2018 utnämndes han till 
hedersdoktor vid Umeå universitet.



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 anonymitet? Offerhandlingens offer är att bedö-
mas som sin motsats.
Nu och här –. Verkligt är endast detta: en gammal mans goda
ansikte, naket ett obevakat ögonblick utan förflutet och utan framtid.
1945–1949

Canzona 126 di Francesco Petrarca
Francesco Petrarca (1304‐1374)
Chiare, fresce e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola
a me par donna; gentil ramo, ove piacque (con sospir mi rimembra)
a lei di fare al bel fianco colonna; erba e fior, che la gonna
leggiadra ricoverse co l’angelico seno; àere sacro, sereno,
ove Amor co begli occhi il cor m’aperse: date udienza insieme
a le dolenti mie parole estreme. S’egli è pur mio destino 
(e’l cielo ciò s’adopra) ch’Amor quest’ occhi lagrimando chiuda,
qualche grazia il meschino corpo fra voi ricopra, 
e torni l’alma al proprio albergo ignuda. La morte fia men cruda
se questa spene porto a quel dubbioso passo; ché lo spirito lasso
non porìa mai in più riposato porto né in più tranquilla fossa
fuggir la carne travagliata e l’ossa. Tempo verrà ancor forse
ch’a l’usato soggiorno torni la fèra bella e mansueta, e là v’ella mi scòrse
nel benedetto giorno, volga la vista disiosa e lieta,
cercandomi; e, o pièta!, già terra in fra le pietre vedendo, Amor l’ispiri
in guisa che sospiri si dolcemente che mercé m’impètre,
e faccia forza al cielo, asciugandosi gli occhi col bel velo.
Da’ bei rami scendea (dolce ne la memoria)
una pioggia di fior sovrá l suo grembo; ed ella si sedea
umile in tanta gloria, coverta già de l’amoroso nembo:
qual fior cadea sul lembo, qual su le treccie bionde, ch’òro forbito e perle
eran quel di a verdele; qual si posava in terra, e qual su l’onde;
qual con un vago errore girando parea dir: “Qui regna Amore”
Quante volte diss’io allor pien di spavento:

“Costei per fermo nacque in paradiso!” Cosi carco d’oblío
il divin portamento, e’ l vólto, e le parole, e’ l dolce riso,
m’aveano e si diviso da l’imagine vera, ch’i’ dicea sospirando:

“Qui come venn’io, o quando?”, credendo esser in ciel, non là dov’ era.
Da indi in qua mi piace quest’ erba sì, ch’ altrove non ho pace.
Se tu avessi ornamenti quant’hai voglia, poresti arditamente
uscir del bosco, e gir in fra la gente.



Hammarskjöld 
TWO PIECES for mixed choir and organ
Towards New Shores. And All Was Silence

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.
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 
chosen 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.

Klara och kyliga och lena vatten där sina vackra lemmar
hon lade, den enda jag vill kalla kvinna; vänliga gren mot vilken
(jag suckar när jag minns det)
hon lutade sin vackra rygg och midja; blommor och gräs som täcktes
lätt av hennes klänning och hennes vackra bröst; heliga, stilla luft
där kärleken lät två vackra ögon öppna mitt hjärta,
– lyssna nu, ni alla, till de sista sorgsna ord jag sjunger.
Om det är bestämt så för mig, om det är himlens vilja 
att kärleksgråt skall sluta mina ögon; låt då ett vänligt öde
min stackars kropp begrava hos er, och låt den nakna själen vända hemåt.
Döden blir mindre grym om jag får ta det hoppet
med på den svåra färden; ty min trötta själ kan aldrig i en mera stilla hamn,
en mera fridfull grav låta mitt plågade kött och ben få vila.
Kanske hon vänder åter hit, som hon fordom brukat, en dag igen, den 
vackra, milda, grymma, och kanske skall hon söka förväntansfull och ivrig
här på den plats hon fann mig då, den dagen, den underbara dagen!
När hon då ser en jordhög bland stenarna, kanhända
att hon av kärlek suckar så ljuvt, att när hon torkar sina tårar
med slöjan, själva himlen beveks av henne att min själ benåda.
Från alla grenar sjönk det (och sjunker ljuvt i minnet)
ett regn av blommor ner i hennes sköte; och själv satt hon där stilla,
ödmjuk i all sin ära, och moln av kärlek täckte henne redan.
En blomma föll på fållen, en på det ljusa håret – 
blankaste guld och pärlor var hennes hår den dagen –
en lade sig på marken, en på vattnet; en virvlade i fallet
och tycktes säga: Här härskar kärleken. Och jag sade gång på gång,
förundrad, fylld av bävan: Hon måste vara född i paradiset....
– så hade hennes hållning och ansiktet och rösten
och hennes mjuka skratt sövt mig med glömska
så tungt och djupt, fört mig så långt från verkligheten
att suckande jag sade: Hur kom jag hit, och när? –
och trodde att jag vilade i himlen. Jag längtar till det gräset
ännu, så starkt att ingen ro jag finner.
Sång, om din skönhet vore som din längtan
kunde du utan fruktan gå ut i skogen och dra in bland folket.

                                           Sv. tolkning: Göran O. Eriksson

Lars Johan Werle är en tonsättare som odlar det vokala. Ständigt 
återkommer han till människorösten – ofta i musikdramatiska
sammanhang. De stilistiska skiftningar är tydliga i Werles första 
a cappellaverk från 1967. I likhet med Ingvar Lidholm vänder han 
sig i sitt textval till den italienska renässansen – dikten är Petrarcas 
Canzone 126 – och skriver till de första stroferna en musik så lik en 
Marenzio eller en mild och ljus Gesualdo, att det kunde handla om 
ett lån. Men snart kommer nya tonfall in i bilden; tal, viskningar, 
glissandon, cluster – inte som en banal effektkatalog utan alltid som 
en väl motiverad texttolkning. Varefter dessa medel blanda med korta 
renässansliknande inpass. Verket slutar med samma strukturella upp-
byggnad som i början.
                      Bo Wallner


