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PROGRAM 
 
 

Frank Martin (1890-1974) – ur Songs of Ariel (1950) 
 

I Come unto these yellow sands 
IV You are three men of sin 
V Where the bee sucks, there suck! 

Kör a cappella, altsolo Katherine Osborne 
 

 
Liesbeth Decrock (f. 1990) – I am (2018) 

Vokalkvartett; Cecilia Grönfelt (sopran), Anna Risberg (alt), Axel Rudolphi (tenor),  
Anders Edström (bas) samt Katherine Osborne (berättare) 

 
 

 

Carl Unander-Scharin (f. 1964) – The Cloud of Unknowing* (2019) 
I Cloud and Light 
II Unknowing & Forgetting 
III God & Love 
IV Darkness 
V Nowhere Bodily 
VI Prayer 
 

Kör och orgel 

 

 

 
*uruppförande, verket kommer att ges ut på fonogram i år 

 
  



 
 
 
 

TEXTER OCH VERKKOMMENTARER 
 
 
Frank Martin 
Arielsånger  
 
 
1. Act 1, scene 2 

 

Come unto these yellow sands Kom nu hit på gulan sand. 
And then take hands; Tag hand i hand 
Courtsied when you have, and kissed När man nigit först och kysst, 
The wild waves whist: Blir havet tyst. 
Foot it featly here and there Trippa fint med nätta hopp; 
And sweet sprites, then burthen bear Andar, tag nu visan opp! 
Hark! Hark! Bow-wow! Bow-wow! Hör på! Hör på! 
The watch-dog´s bark: Vov, vov! 
I hear. The strain of strutting chanticlear cry. Vår bandhund grå. 
Cook-a-diddle-dow! Vov, vov! 
 Hör på! Jag hör, 

 hur ståtligt tuppen sin visa gör 

 Kuckeliku! 
4. Act 3, scene 3  

You are three men of sin, whom destiny, Tre syndare i ären, vilka ödet -  
That hath to instrument this lower world Som brukar denna världens lägre krafter 
And what is in´t, the never-surfeited sea Som sina verktyg - låtit havens djup, 
Hath caused to belch up you: and on this island, Det aldrig mättade, spy ut igen; 
where man doth not inhabit, you ´mongst men Och det på denna mänskotomma ö, 
Being  most unfit to live. I have made you mad; Ty till att leva ibland människor 
And even with such-like valour men hang and drown Ej passar sig för er. Till galningar 
Their proper selves: You fools! I and my fellows Har jag er gjort, fullt så ursinniga 
Are Ministers of Fate. The elements, Som de där dränka eller hänga sig. 
Of whom you swords are tempered, may as well I narrar! Jag och mina bröder äro 
Wound the loud winds, or with bemocked-at stabes Åt ödet tjänare; de elementer, 
Kill the still-closing waters, as diminish Som härdat edra svärd, kunna så gärna 
One dowle that´s in my plume: my fellow-ministers Den gälla stormen såra samt förgäves 
Are like the invulnerable. If you could hurt, Åt snart ihopläkt bölja dödshugg ge, 
Your swords are now too massy for your strenghts, Som göra skada åt ett enda dun 
And will not be uplifted... But, remember Uti min vinge. Mina bröder äro 
(For that´s my business to you!) that you three Osårbara som jag; 
From Milan did supplant good Prospero; Och om ni också kunde såra oss, 
Exposed unto the sea-which hath requit it!- Så äro nu dock svärden er för tunga, 
Him, and his innocent child: for which foul deed I mäkten dem ej lyfta. Glömmen ej, -  
The powers, delaying, not forgetting, have Ty detta är mitt ärende till er -  
Incensed the seas and shores - yea, all the creatures, Ni tre, att ni fördrivit från Milano 
Against your peace. Thee of thy son, Alonso, Den goda Prospero och utsatt honom 
They have bereft; and do pronounce by me, Med ett oskydligt barn på vilda havet, 



 
  
Vid tiden för sin bortgång var Frank Martin förmodligen den störste schweiziske tonsättaren. 
Han växte upp i sträng kalvinistisk miljö, började komponera redan som barn och tog starka 
intryck av Bachs musik. Genom bekantskapen med dirigenten Ernest Ansermet kom han i 
kontakt med Debussys och Ravels musik och så småningom gick han vidare till 
tolvtonsmusiken. Förutom Arielsångerna sjungs ofta den dramatiskt uttrycksfulla Mässan för 
dubbelkör. 
  
Två år innan han började arbeta med sin opera efter Shakespeares Stormen komponerade 
han fem Arielsånger för kör a cappella, en förstudie till helaftonsoperan. Den är tillägnad 
Nederländska Kammarkören och uruppfördes i Amsterdam 1953. Han skrev: ”Långt innan jag 
bestämde mig för att skriva operan Stormen, en tanke som förföljt mig i många år, valde jag 
att skriva Arielsångerna för den här kören, luftandens förkroppsligande i skådespelet.” 
 
Liesbeth Diedrock 
I am 
 
Komposition för vokalkvartett (SATB) och berättare 
 
Vi har alla, barn som vuxna, påverkats av sagor och historier från det förflutna. Vad har sagan 
givit oss i form av visdom och livsregler? 
 
Vi talar ibland om ”sagans värld”, men sagan är ofta vår verklighet. Världens poeter och 
berättare har skapat en gemensam identitet åt oss i form av sagan, en gemensam moralisk 
klangbotten som går bortom landsgränser. H.C. Andersen i Danmark, Astrid Lindgren i 
Sverige, Peer Gynt-legenden i Norge eller Kalevala i Finland … alla har de givit oss en bas av 

Ling´ring perdition (worse than any death Som nu ock givit er sin vedergällning. 
Can be at once!)  shall step by step attend För denna nidingsgärning ha de makter, 
You, and your ways; whose wraths so guard you from- Som gömma men ej glömma, retat upp 
Which here, in this most desolate isle, else falls Så sjö som strand, ja alla kreatur 
Upon your heads - is nothing but heart´s sorrow, Emot er frid. Din son de dig berövat, 
And a clear life ensuing. Alonzo, och förkunna genom mig, 

 Att långsamt ont - mer svårt än någon död, 

 Som folk dödar med ens - skall fjät för fjät 
 På edra vägar bida. Att er värja 

 Mot denna hämnd, som här i ödslig trakt 

 Er annars drabba kan, finns intet medel, 

 Blott hjärtlig sorg och ånger i en framtid. 
5. Act 5, scene 1  

Where the bee sucks, there suck I. Jag honung suger som ett bi; 
In a cowslip´s bell I lie Gullvivans klocka bor jag i 
There I couch, when owls do cry. Och ligger där vid ugglors skri. 
On the bat´s back I do fly På läderlappens vinge fri 
After summer merrily... Jag flyger sommaren förbi 
Merrily, merrily shall I live now Hej lustigt, hej lustigt i solens sken 

Under the blossom that hangs on the bough. Jag skall svärma bland blommor  
som hänga på gren. 

  

svensk översättning C.A. Hagberg  



erfarenheter som bidragit till vår västerländska kultur. 
 
Nya historier skrivs och berättas ständigt. Livet går vidare med nya historier som formar oss 
och våra erfarenheter. Kompositören väljer sagan - vissa sagor ger oss livsvisdom! 
 
Liesbeth Decrock (Ghent, 1990) har en masterexamen i komposition från Kungliga 
konservatoriet i Antwerpen med lärare som Wim Henderickx och Luc van Hove. 
En preferens för kammarmusik och ovanliga sättningar visas i kompositioner som De 
Eekhoorn (2015) för klarinett, harpa och kontrabas och I do not know and I really do not 
care (2016) för kontrabas och percussion. Hennes selektiva stil kännetecknas av intuition, 
kontraster och en vilja att behaga. 
 
År 2017 skapade hon Het Incident, ett kollektiv med vilket hon arbetat i varierande 
samarbeten med andra kompositörer och musiker och utvecklat sin egen, energiska 
stil. Kompositioner av Liesbeth Decrock har framförts av ensembler och musiker som 
deFilharmonie, deCompagnie, Matthias Coppens, Bram Fournier, Andrew Wise, Nikolaas 
Kende and Het Incident under ledning av Stijn Paredis. 
 
 
The Cloud of Unknowing 
Carl Unander-Scharin 
 
The Cloud of Unknowing - Libretto  

 
1. Cloud & Light 
Be thou sure that clear sight shall never man have here in this life: but the feeling may men 
have through grace when God vouchsafeth. And therefore lift up thy love to that cloud: let 
God draw thy love up to that cloud and strive thou through help of His grace to forget all 
other thing. 
 
He will sometimes peradventure send out a beam of ghostly light, piercing this cloud of 
unknowing that is betwixt thee and Him. Then shalt thou feel thine affection inflamed with 
the fire of His love, far more than I can tell thee, or may or will at this time.  
 
Beat upon this high cloud of unknowing, and rest afterward. Use it to beat upon the cloud of 
darkness above you. And to subdue all distractions, consign them to the cloud of beneath 
you.  

It is truly and perfectly comprehended in this little blind love pressed, when it is beating upon 
this dark cloud of unknowing. Then all other things are put down and forgotten. 
 
Be thou sure that clear sight shall never man have here in this life: 
 
2. Unknowing & Forgetting 
Reject all thoughts, be they good or be they evil. Go after experience rather than knowledge. 
It is the Cloud of Unknowing, the secret love planted deep in an undivided heart. 
This work shall be cast down and covered with a cloud of forgetting. Step above it stalwartly, 
mistily, with a devout and a pleasing stirring of love, and try to pierce that darkness above 
thee. And smite upon that thick cloud of unknowing with a sharp dart of longing love. 
 



Put them and hold them far down under the cloud of forgetting, if you ever shall pierce the 
cloud of unknowing betwixt you and your God. 

Yet do not misunderstand my words. I did not say that you must desire to un-be, for that is 
madness and blasphemy against God. I said that you must desire to loose the knowledge and 
experience of self. This is essential if you are to experience God’s love as fully as possible 
here in this life. Reject all thoughts, be they evil or be they good. 

3. God & Love 
Love may reach to God in this life, but not knowing. He may well be loved, but not thought. 
By love he may He be gotten, by love he may be holden. He exists in all things, as their cause 
and their being.  

For I want your thought of self to be as naked and as simple as your thought of God. So that 
you may be spiritually united to him without any fragmentation and scattering of your mind.  

The mind which sees and experiences God as he is in his naked reality is no more separate 
from him than he is from his own being. Which as we know, is one in essence and nature.  

The everlastingness of God is His length. His love is His breadth. His might is His height. And 
His wisdom is His deepness. 
 
4. Darkness 
When I say darkness, I mean a lacking of knowing: as all that thing that thou knowest not, or 
else that thou hast forgotten, it is dark to thee; for thou seest it not with thy ghostly eye.  
And for this reason it is not called a cloud of the air, but a cloud of unknowing. 
Let that quiet darkness be your whole mind and like a mirror to you. 
 
5. Soul & Body 
Nowhere bodily, is everywhere ghostly. Look then busily that thy ghostly work be nowhere 
bodily. And then wheresoever that that thing is, on the which thou wilfully workest in thy 
mind in substance. Surely there art thou in spirit, as verily as thy body is in that place that 
thou art bodily.  
 
And therefore be wary that thou conceive not bodily that which is meant ghostly. Although 
that a thing be never so ghostly in itself, nevertheless yet if it shall be spoken of, since it so is 
that speech is a bodily work wrought with the tongue, the which is an instrument of the 
body, it behoveth always be spoken in bodily words. Nowhere bodily, is everywhere ghostly 
 
5. Prayer 
That which I am I offer to you, O lord, for you are it entirely.  
Go no further, but rest in this naked, stark, elemental awareness that you are as you are.  
Have this intent lapped and folden in one word, and fasten this word to thine heart. 
It is the shortest work of all work that man may imagine.  
And herefore it is written, that short prayer pierceth heaven.   

Amen. 

Text by the anonymous author, called ”The Cloud” – 14th century England.  
Compilation and adaptation by Carl Unander-Scharin, 2019.  
 
 



Verket är komponerat för kör och orgel och har sex satser. Det beställdes av Erik Westbergs 
vokalensemble med stöd av Musikhögskolan i Piteå vid Luleå Tekniska Universitet.  
Kompositionen bygger på en förbluffande text från det medeltida England, med namnet ”The 
Cloud of Unknowing”. Texten skrevs av en anonym munk på 1300-talet och handlar om de 
tidlösa frågorna kring hur man som människa kan förhålla sig till och försöka lära känna Gud. 
Enligt ”The Cloud” så är det enda sättet att nå dit att lämna funderingarna kring Guds 
konkreta attribut och förehavanden för att i stället överlämna sig och sitt jag i känslan av 
”ovetenhet” – för att därigenom kunna få en förnimmelse av begreppet ”Gud”.  
 
I mitt kompositionsarbete använde jag även delar ur samme anonyme munks ”The Book of 
Privy Counseling”. Dessa bägge textliga källor utgör tillsammans en rik källa av komplicerade 
teologiska överväganden och råd – vilka jag satte samman till sex tematiska trådar. Dessa 
trådar blev sedan utgångspunkten för själva tonsättningsarbetet och för de sex satserna i 
verket.  
 
Möja och Röder, augusti 2019 
Carl Unander-Scharin 

 
Carl Unander-Scharin är en svensk tonsättare och operasångare, filosofie doktor och 
professor. Han har studerat vid Kungliga Musikhögskolan, Operahögskolan och KTH i sin 
hemstad Stockholm. Han är specialiserad på höga lyriska tenor-partier och var mellan 2000-
2010 anställd på Kungliga Operan i Stockholm och sjöng där roller såsom Tamino 
(Trollflöjten), Almaviva (Barberaren), Gonzalve (Spanska timmen) och Raoul de Gardefeu 
(Pariserliv). Han har framträtt vid Folkoperan i roller som Don Ottavio (Don Giovanni), Nadir 
(Pärlfiskarna) och Prinsen (Kärleken till de tre apelsinerna) och på Malmö Opera som Faust 
(Faust och Helena) samt Förste cheftekniker (Aniara) liksom flera roller vid Vadstena-
akademien och Drottningholmsteatern – senast i den specialskrivna rollen Francesco 
(Syskonen i Mantua) sommaren 2018.  
 
Parallellt med sin omfattande verksamhet som tenor, är Carl en produktiv tonsättare och har 
komponerat 13 operor, liksom musik för tv, film, dans, körverk, oratorier och interaktiva verk 
i serien Opera Mecatronica. Carl var mellan 2011-2014 Gästprofessor vid Operahögskolan i 
Stockholm, en position han sedan 2014 innehar vid Karlstads universitet. Carl är ledamot av 
Kungl. Musikaliska akademien.  

 
 

MEDVERKANDE 
 
Katherine Osborne, mezzo-sopran, har en musikalisk bana som spänner sig från barocken 
ända in i 2000-talet. Hennes repertoar inkluderar såväl mindre kända operor av Haydn, 
Donizetti, Pauline Viardot-Garcia och Ronald Perrera, som berömda verk av Puccini, Verdi, 
Wagner, Bizet och Britten.  
 
Förutom opera har hon varit solist i Händels Messias, Mozarts Requiem, Beethovens Symfoni 
nr. 9, med flera. Osborne har vunnit priser från Opera Guild of Northern Virginia, Paul 
Robeson Vocal Competition, National Association of Teachers of Singing, Bel Canto 
Foundation, samt Overture to the Cultural Season. 2019 påbörjade sin tjänst som lärare i 
klassisk sång vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Innan dess medverkade 
hon i Härnösands Operafestival från 2015-2017, både inom kollegiet och som solist. I 
december 2019 gav hon konsert med operarepertoar och oratoriearior på uppdrag av Umeå 
Musiksällskap. 



 
Katherine Osborne är född i New Orleans i USA. Hon doktorerade inom musik med 
specialisering inom rösthälsa vid Ohio State University, en master inom röstpedagogik vid 
Westminster Choir College, samt en kandidat vid Stetson University. Hon har undervisat på 
National Association of Teachers of Singing, Washington National Cathedral, Ohio Wesleyan 
University och University of Northern Iowa. 
 
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. 
 

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, ensembleledar- och dirigentutbildningen. 
 
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. 2018 tillträdde Erik 
som konstnärlig ledare för Sveriges Ungdomskör. 
 
Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca 15 cd-skivor 
samt ett 60-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering 
och körsång vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. 
 
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. Ensemblen finns representerad på 
ett stort antal cd-skivor som rönt internationell uppmärksamhet. 
  



Över fyrtio 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.  
 
 
Sopran 
Virve Karén  
Christina Fridolfsson  
Alva Stern 
Linnea Pettersson   
Cecilia Grönfelt 
 

 
 
Alt 
Katarina Karlsson   
Anu Arvola 
Anna Risberg 
Anna-Karin Lindström  

Tenor 
Erik Stillesjö   
Axel Rudolphi 
Stefan Millgård   
Örjan Larsson 
Mischa Carlberg 
 

Bas 
Martin Eriksson 
Andreas E Olsson 
Anders Steinwall 
Jonatan Brundin 
Anders Bek 
Anders Edström 

 
 

 
 
 

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 och nätbaserade fonogram. 
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Konserter våren 2020 
2 feb – Luleå domkyrka 
3 feb – EBU-Konsert, Studio Acusticum  
 
24 april – Umeå stads kyrka 
25 april – Stora kyrkan, Östersund 
26 april – Själevads kyrka 
  
Turné Tyskland „Von unbekannten Welten“:  
11 juni – Bremen domkyrkan S:t Petri 
12 juni – Nienburg/Weser (S:t Martin) 
13 juni – Bielefeld (Zionskirche) 
14 juni – Paderborn (Dom St. Liborius) 
15 juni – Maria Magdalena kyrka, Stockholm 
  
 

 



Skivorna är till försäljning på www.vokalensemblen.se för 100 kr 
 

 

 
CD-skivor och nätbaserade utgåvor 

 
 

 

The Voice of the Viola 
(2019) Studio Acusticum

Amor Vita Mors (2018) 
Studio Acusticum 

Chorus Gloriosus (2017) 
Studio Acusticum

Vita Nuova (2015) Studio 
Acusticum

Originals  (2014) Studio 
Acusticum

Dreamlike (2013) Studio 
Acusticum

Arabesques (2012) Studio 
Acusticum

Pater Cælestis – Terra 
Mater – Vox Humana

(2010) Studio Acusticum

Wilhelm Peterson-Berger
(2009) Naxos

A Star is Shining (2004) 
Opus3

Across the Bridge of Hope
(2002) Opus3

Musica Sacra (1996) Opus3


