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MEDVERKANDE 
 
Kim Hellgren 
Kim är bosatt i Stockholm och utbildad vid Kungliga Musikhögskolan/Edsbergs 
Musikinstitut, Hochschule für Musik und Theater i Hannover och Jacobs School 
of Music i Bloomington. Efter avslutade studier fick hon anställning i Bergen 
Filharmoniske Orkester där hon jobbade fram till 2009. Hon har spelat i många 
av nordens stora symfoniorkestrar och kammarensembler och var medlem i 
både Schleswig Holstein Music Festival och Tanglewood Music Festival under 
sina utlandsstudier.  
 Mellan 2010–2020 var Kim violast i Norrbotten Neo, Sveriges ledande 
ensemble för nyskriven musik. Tillsammans med dem har hon medverkat på ett 
flertal skivinspelningar och uruppfört ett stort antal verk på festivaler runt om i 
världen. Under åren i Norrbotten var Kim även violalärare på musikhögskolan i 
Piteå. Kim har som solist tidigare uruppfört verk av Staffan Storm och Johannes 
Pollak för viola och kör tillsammans med Erik Westbergs Vokalensemble. Dessa 
spelades in av Sveriges Radio P2 och framfördes bl.a. på körfestivalen i Lund 
2018. 
 
Markus Wargh 
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 Wargh har gett konserter runt om i Europa och USA samt har 
gjort ett stort antal framträdanden i radio och TV. Han är sedan 2001 
domkyrkoorganist i Luleå domkyrka. 
 
  



Erik Westberg 
Erik Westberg (f. 1956) har studerat kördirigering för professor Eric Ericson vid 
Kungl. Musikhögskolan. Där genomgick han åren 1976–87 musiklärar-, 
körpedagog-, ensembleledar- samt 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, Coro Sinfônica do Estado de São Paulo (Brasilien) och 
Jauna Muzika (Litauen). Han har också varit 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. Barents 
körcentrum initierades av Erik Westberg med två professionella körer, Barents 
kammarkör och Barents vokalensemble, knutna till centrumet. 
 Erik Westberg 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. 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. Sedan 2003 är Erik 
Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå. 
 
  



Erik Westbergs Vokalensemble  
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 60-tal verk av bland andra Gunnar Eriksson, Paula af 
Malmborg Ward, Tebogo Monnakgotla, Jan Sandström, Sven-David Sandström, 
Carl Unander-Scharin and Arvo Pärt. 
 Ensemblen har samarbetat med bland andra Benny Andersson, Alice Babs, 
Frode Fjellheim, Helge Kjekshus, Christian Lindberg, Norrbotten NEO, 
Norrbottens kammarorkester, Norrbotten Big Band, Markus Wargh och Mattias 
Wager. 
 1996 gavs ensemblens första cd Musica Sacra ut på skivbolaget Opus3. 
Sedan dess har ensemblen släppt ca. 15 skivor, bl.a. en dubbel-cd med Wilhelm 
Peterson-Bergers samtliga a cappellaverk tillsammans med Musikhögskolans 
kammarkör i Piteå, trippelalbumet Pater Cælestis–Terra Mater–Vox Humana och 
Vita Nouva, erhållande recensioner såsom t.ex. “världsklass” av musiktidskriften 
OPUS. 2020 hade ensemblen premiär på LP-mediet med Bach monumentala 
mässa i H-moll och samma år tilldelades ensemblen – som första kör någonsin – 
Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris. 
 Över trettio turnéer till Asien, Europa, Oceanien, Nord- och Sydamerika har 
genomförts. Ett projekt som ligger särskilt varmt om hjärtat är ”Körsång för fred 
och rättvisa” med turné i Tonga och Samoa vid millennieskiftet, som setts av 
över 500 miljoner tv-tittare. 
 Papillon, med körmusik av Hugo Alfvén, varav ett flertal titlar ges ut för 
första gången, utkommer senare i år. Jämte Sápmi och The Cloud of Unknowing 
blir detta ensemblens tredje utgivning 2022. 
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TEXTER 
Fear no more the heat of the sun 
William Shakespeare (1564–1616) from Cymbeline (1611) 
 
Få saker skrämmer mig mer än det faktum att vi människor steg för steg förstör vår 
älskade hemplanet. Mänskligheten rör sig in i en osäker tid där vi på allvar drabbas av 
konsekvenserna som kommer ur destruktivitet och hänsynslöshet vi visat allt levande 
och naturligt omkring oss. Det kan därför tyckas något ironiskt att jag valt att tonsätta 
texten Fear No More the Heat of the Sun där Shakespeare manar oss till att inte frukta 
döden.  Min tanke är att personliga, såväl som globala, förändringar aldrig blir möjliga 
om vi inte vågar tro på vår förmåga och se våra möjligheter. Med musiken vill jag 
förmedla en övertygelse om att att fruktan och rädsla aldrig får bli den bestående 
känslan i våra liv, istället bör dessa känslor kanaliseras till något konstruktivt i arbetet 
för att göra världen till en bättre plats att leva på. 
 
 Johannes Pollak 
 
Johannes Pollak är född och uppvuxen i Stockholm och studerade komposition vid 
Musikhögskolan i Piteå för Jan Sandström och Fredrik Högberg under åren 2013–2019. 
Nästan uteslutande komponerar Johannes musik med vokala inslag och ett stort fokus 
har alltid legat vid körmusik. Under hösten 2021 debuterade han som operatonsättare 
med kammaroperan De som kom över havet som beställdes och uruppfördes av Estrad 
Norr i Östersund. Under 2023 är han aktuell med nyskriven musik som kommer att 
framföras av Radiokören under Östersjöfestivalen. 
 

Fear no more the heat of the sun,  
Nor the furious winter’s rages;  
Thou thy worldly task hast done,  
Home art gone, and taken thy wages:  
Golden lads and girls all must,  
As chimney-sweepers, come to dust.  
 
Fear no more the frown of the great;  
Thou art past the tyrant’s stroke;  
Care no more to clothe and eat;  
To thee the reed is as the oak:  
The scepter, learning, physic, must  
All follow this, and come to dust.  
 
 
 
 
 

Räds ej mer för solens sting, 
Ej för vinterns vilda yra; 
Du har fullgjort ditt beting, 
Har gått hem och fått din hyra. 
Sven och mo i glans och gull 
Som sotarmurrar bli till mull. 
 
Räds ej mer for stormans hat, 
Dig når ingen grymhets lek; 
Sörj ej mer for dräkt och mat; 
För dig är rö så starkt som ek. 
All makt, all lärdom stöts omkull, 
Går samma väg och blir till mull. 
 
 
 
 
 



Fear no more the lightning flash,  
Nor the all-dreaded thunder stone;  
Fear not slander, censure rash;  
Thou hast finished joy and moan:  
All lovers young, all lovers must  
Consign to thee, and come to dust.  
 
No exorciser harm thee!  
Nor no witchcraft charm thee!  
Ghost unlaid forbear thee!  
Nothing ill come near thee!  
Quiet consummation have;  
And renownèd be thy grave! 
 

Räds ej mer for blixtens sken, 
Ej för tordönsvigg från höjd; 
Dig gör ej förtalet men; 
Du har ändat sorg och fröjd. 
All kärlek, ung och underfull, 
Blir liksom du till svartan mull. 
 
Dig ingen frambesvärje! 
Ej häxors konst dig snärje! 
Må spöken ej förfära! 
Ej ont dig komma nära! 
Vila du i signad ro; 
Vid din grav skall ryktet bo! 
 
Övers. Per Hallström 

 
Poppies in October 
From Ariel by Sylvia Plath (1932–1963), published posth. 1965 
 
 
Min kompositionsprocess kan se olika ut, dels beroende på vilken sättning man skriver 
för men har koppling till vilket stämningsläge man själv befinner sig i. Vissa stycken 
sliter man med och andra bara flödar ur en av sig själv. Detta verk tillhör helt klart den 
andra kategorin. Sylvia Plaths dikt Poppies in October sjöng redan av sig själv tyckte jag 
och det var nästan som att jag helt enkelt dikterade henne när jag komponerade 
verket. Dessutom fick jag skriva för några av mina favoritinstrument, nämligen stråkar 
och röster. Ett lustfyllt arbete från början till slut. 
 
 Andrea Tarrodi 
 
Andrea Tarrodi föddes 1981 i Stockholm. Hon började spela piano som åttaåring och 
redan då väcktes lusten att skapa egen musik. Tarrodi har studerat komposition vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Conservatorio di Musica di Perugia och 
Musikhögskolan i Piteå för bl.a. Jan Sandström, Fabio Cifariello-Ciardi och Pär Lindgren. 
Sitt genombrott som tonsättare fick hon då hon år 2010 vann första pris i Uppsala 
Tonsättartävling. Hennes musik har sedan dess framförts på många scener runt om i 
världen, bland annat i Royal Albert Hall på BBC Proms 2017 och Berliner Philharmonie. 
År 2018 tilldelades hon en Grammis i kategorin bästa klassiska skiva för 'Tarrodi: String 
Quartets' med Dahlkvistkvartetten. Hon har varit hustonsättare för bl.a. Sveriges Radio 
P2 och Berwaldhallen. 
 
 
 
 

 
 
 



Even the sun-clouds this morning cannot 
manage such skirts. 
Nor the woman in the ambulance 
Whose red heart blooms through her coat 
so astoundingly – 
 
A gift, a love gift 
Utterly unasked for 
By a sky 
 
Palely and flamily 
Igniting its carbon monoxides, by eyes 
Dulled to a halt under bowlers. 
 
Oh my God, what am I 
That these late mouths should cry open 
In a forest of frosts, in a dawn of 
cornflowers. 
 

Inte ens morgonens solmoln kan ordna 
sådana kjolar.  
Och inte kvinnan i ambulansen vars 
röda hjärta blommar så 
häpnadsväckande genom kappan – 
 
En gåva, en kärleksgåva 
fullkomligt oönskad 
av himlen. 
 
Som blek och flammig 
antänder sitt koldioxid, av ögonen 
som saktar in under plommonstop. 
 
Herregud, vem är jag 
att dessa sena munnar skulle gråta 
öppna 
i en skog ev frost, i en gryning av 
blåklint! 

 
   Övers. Jonas Ellerström och Jenny Tunedal 
 
Lux Aeterna 
Romersk sång från 400–600-talet  
efter 4 Esra 2:32–35. Mässa för avlidna. 
 
Genom åren har det inte varit ovanligt att texter fått flera olika musikaliska tolkningar. 
Att ett musikstycke får flera olika lyriska tolkningar är kanske mer ovanligt. Denna 
version är den tredje textsättningen till ett stycke Jan Sandström komponerade till 
invigningen av kyrkomusikutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå, LTU 1990. Texten 
som Sandström använde då var Nunc Dimittis, en Evensong. 2016 omarbetade 
Johannes Pollak, tidigare masterstudent vid kompositionsprogrammet i Piteå, verket 
med texten ”Nata lux”. 
      På förslag av Erik Westberg bearbetade Sandström 2019 verket till ytterligare en 
text samtidigt som tema ljus behölls genom ”Lux æterna” – det eviga ljuset. Denna 
version är tillägnad Margareta Kempe för hennes viktiga insatser för Musikhögskolan i 
Piteå, LTU. 
 
 Jan Sandström 
 
Jan Sandström är en av våra internationellt mest kända kompositörer. Han har skrivit 
musik för orkester, kör, opera, dans och radioteater. Till de mest framförda verken 
räknas trombonkonserten Motorbike Concerto och körstycket Det är en ros 
utsprungen. Sandström har varit verksam som kompositionspedagog vid 
Musikhögskolan i Piteå sedan 1982 och har examinerat flera framgångsrika unga 



tonsättare, bl.a. Malin Bång, Tebogo Monnakgotla, Andrea Tarrodi, Marcus Fjellström 
och Fredrik Högberg. 
 
 
Lux æterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tuis in æternum, 
quia pius es. 
Requiem æternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis 
cum sanctis tuis in æternum, 
quia pius es. 

Må evigt ljus lysa för dem, Herre, 
med dina heliga i evighet,  
ty du är nådig. 
Evig vila giv dem, Herre, 
må evigt ljus lysa för dem 
med dina heliga i evighet,  
ty du är nådig. 

 
 
The Cloud of Unknowing 
Anonym, 1300-tal. 
 
Denna svit för kör och orgel i sex satser, är ett beställningsverk från Erik Westbergs 
Vokalensemble. Verket bygger på en häpnadsväckande text från den engelska 
medeltiden med namnet The Cloud of Unknowing. Texten skrevs av en anonym munk 
på 1300-talet och kretsar kring den tidlösa frågan om hur man som människa kan söka 
lära känna Guds väsen. Det enda sättet att göra det, enligt "The Cloud" är att lämna 
därhän alla överväganden kring Guds aktiviteter och attribut - för att i stället 
överlämna sitt sinne och jag till "ovetskap" - och att därigenom kunna få en aning av 
Guds väsen. I min textsammanställning inför kompositionsarbetet tog jag även med 
några meningar ur The Book of Privy Counseling – ett annat märkligt verk som tillskrivs 
samma anonyma 1300-tals författare. De bägge böckerna möts i en komplex struktur 
av teologiska tankegångar, ur vilka jag sammanställde sex teman. Dessa teman blev 
senare grunden för de sex satserna i körsviten. 
 

Möja & Röder i augusti 2019, Carl Unander-Scharin 
 
Carl Unander-Scharin är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och vid 
Operahögskolan i samma stad. Han är parallellt verksam som tonsättare och sångare, 
och har huvudsakligen komponerat verk med vokala inslag – ofta i en elektroakustisk 
kontext – bland annat har hans tolv operor uppmärksammats nationellt och 
internationellt och sedan 2015 är han ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. 
Carl har även gjort musik till en rad dansföreställningar i samarbete med koreografen 
och hustrun Åsa Unander-Scharin. 
 
Carl har varit engagerad som sångare vid bl.a. Folkoperan och Drottningholms 
Slottsteater. Mellan år 2000 och 2011 ingick Carl i solistensemblen vid Kungliga 
Operan och han framträder regelbundet i höga tenorpartier såsom Bachs 
evangelistpartier, Rossinis Stabat Mater och Händels Messias. 
 
 
 



I. 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 things. 
He will sometimes peradventure send out a beam of ghostly light, piercing this Cloud 
of Unknowing that is between thee and Him. Then shalt thou feel thine affection 
inflamed with the fire of His love.  
Beat upon this high Cloud of Unknowing and rest afterward. Use it to beat upon the 
cloud of darkness above you. And subdue to all distractions, consign them to the Cloud 
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 in this life: 
 
II. 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, if you ever shall pierce the Cloud 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 lose 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. 
 
IV. 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. 
 
V. Nowhere bodily is everywhere ghostly 
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 is so 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 … 
 
VI. 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 single 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 
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