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Elina Granlund, sång 



 
 

Program 
 
Tre sånger av Gösta Nystroem (1890-1966) 
På reveln / text: Anders Österling Otrolig dag / 
text: Einar Malm Havet sjunger / text: Ebba 
Lindqvist 

De här sångerna handlar om havet och kärleken. Nystroem var 
både kompositör och konstnär och det kan man verkligen höra i 
hans sånger. Han målar med stor pensel i färger av pastell. 

 

Maienblüten av Joseph Marx (1882-1964) / 
text: Ludwig Jacobowsky 

Joseph Marx var en österrikisk kompostitör som skrev hela 150 
sånger. Under ett seminarium på musikhögskolan fick vi 
tillsammans med pianoklassen lära känna flera av allra hans 
vackraste sånger. Maienblüten beskriver vårkänslor och allt vad 
det innebär. ”När bladen faller från sina grenar, fyllda med sol, 
strös de ned över dig och mig.” 

 

Daphne och Old sir Faulk av William Walton 
(1902-1983) / text: Edith Sitwell 

Texterna kommer från ”Facade”. En samling texter av Edith 
Sitwell som från början reciterades genom en målad tavla med 
ett hål i som man stack ut en megafon ur. Den första texten 



 

 

handlar om nymfen Daphne. När Apollon försökte uppvakta 
henne blev hon så skrämd att hon förvandlades till ett lagerträd. 
Old sir Faulk är en abstrakt och finurlig lek med ord där Sitwell 
utforskat rytm, rim och assonans samt skillnaden mellan musik 
och poesi. 

 

Chacun le sait ur La Fille du Régiment av 
Gaetano Donizetti (1797-1848) / Libretto: J-H 
Vernoy de Saint-Georges och J-F-A Bayard 

Marie hittades på ett slagfält när hon var var ett litet barn. Hon 
blev omhändertagen och växte upp på det 21:a regementet i 
Frankrike. Marie blir som en maskot bland de äldre soldaterna, 
lär sig svära och stå för sina åsikter. En dag när en främling drar 
omkring utanför regementet försöker Marie förklara att det är 
hennes räddare. Han heter Tonio och han bestämmer sig för att 
bli en soldat för att få vara nära Marie som han är hemligt 
förälskad i. I denna aria välkomnar alla den nye soldaten med 
champagne och Marie får chansen att skryta för Tonio om att 
hennes regemente är det finaste i hela världen. 

Bel canto är en italiensk vokalteknik utvecklad på 1700- och 
1800-talet, som betonar vacker klang och teknisk skicklighet. De 
viktigaste bidragen kom från den så kallade neapelskolan. Under 
senare tid användes tekniken av framför allt Bellini, Rossini och 
Donizetti. 
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Reflektion. 
 
Som femåring hade jag inga planer på att bli sångerska. Däremot 
övertalade jag mina föräldrar att köpa en fiol och efter det följde 13 år 
av fiolspel. Fiolen har betytt mycket för mig, inte minst folkmusiken 
som funnits med vid sidan av den klassiska musiken. 
 
 Jag har sedan barnsben sjungit i kör vid Ålands Musikinstitut med 
sångpedagogen Catherine Frisk-Grönberg, som senare 
rekommenderade mig att söka in på sång. Nu följde sju år av klassisk 
sångskolning. Tyvärr hamnade fiolen allt mer i skymundan och i 
gymnasiet bestämde jag mig för att satsa fullt ut på att bli sångerska. 
 
 Efter gymnasiet tog jag ett mellanår med sånglektioner för 
samma lärare. Jag jobbade hela året med min sökningsrepertoar och 
var inställd på att gå någon folkhögskola. Jag kom in på både 
Härnösands folkhögskola och Musikkonservatoriet i Falun. Jag skickade 
även in ansökan till Kungliga Musikhögskolan, men mest för att se hur 
det går till. Sökningskarusellen innebar en vecka i Stockholm och prov i 
flera dagar eftersom jag sökte konstnärlig kandidat både i barocksång 
och klassisk sång. Och faktiskt så blev jag första reserv till båda 
utbildningarna och fick plats på bägge. Jag valde då att tacka ja och 
bestämde mig för den klassiska sånglinjen eftersom jag ville ha en bred 
grund att stå på. 
 
 Det var en ganska stor omställning att flytta från Åland till 
Stockholm. Första veckorna var rätt kaotiska med nytt boende, nya 
gator och alla nya människor. Men jag minns den tiden som spännande 



 

 

och kul. Skolan hade ordnat ett jättebra introduktionsprogram där vi 
fick lära känna varandra genom spel, dans och sång. Det var även en 
hel del fester man kunde gå på som ordnades av skolans studentkår. 
Jag minns tydligt den första gemensamma sånglektionen med klassen. 
Jag sjöng en romans av Stenhammar och det var väldigt nervöst, men 
de andra eleverna var trevliga och vi fick en fin stämning i klassen. 
 
 Under mina tre år på musikhögskolan har jag fått göra flera 
häftiga grejer, både interna och externa uppdrag. Mitt starkaste minne 
är när jag sjöng Bachianas Brasileiras med åtta cellister på Kom&Hör 
festivalens avslutningskonsert. Ett annat roligt minne är när jag var 
konferencier i SMASK på Dansens hus. Jag har även fått möjlighet att 
vara sopransolist i det vackra verket Förklädd Gud av L-E Larsson med 
Akademiska kapellet i Uppsala Konsert & Kongress. 
 
 De sceniska lektionerna med Rolf Christiansson har också gett 
mig mycket. Vi har fått mycket bra grunder i hur man rör sig naturligt 
på scenen och hur man agerar med så hög närvaro som möjligt ensam 
eller tillsammans. Ett projekt var särskilt roligt då jag fick göra rollen 
som Miss Wordsworth i Benjamin Brittens komiska opera Albert 
Herring. 
 
 Varje termin har vi också haft ett seminarium tillsammans med 
pianoeleverna då vi utforskat romansskatter av bland andra franska, 
nordiska och engelska kompositörer. Dessa projekt har lett till givande 
möten med personer man annars kanske inte hade kommit i kontakt 
med. I sommar ska jag ha konserter tillsammans med en pianist från 
skolan, och vi kommer säkerligen att fortsätta vårt samarbete i 
framtiden. Alla kontakter på Musikhögskolan är på det viset viktiga inför 
det kommande arbetslivet. Det är otroligt vilken mängd begåvning som 
ryms på ett ställe. 
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 Det sista projektet jag var med i under mina tre år på 
musikhögskolan var folkmusikoperan ”Vi Brinner” av 
kompostitionsstudenten Patrik Jarlestam. När jag började sånglinjen 
kunde jag inte drömma om att jag skulle få göra något sådant, som 
innefattar de två sakerna som betyder så mycket för mig, folkmusik och 
klassisk sång på en och samma gång! 
 

 
 



 

 

  



 

 

 


