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Program 
 
Perfect and Endless  
William Lawes (1602-1645) 
 
Stella Splendens  
ur Llibre Vermell de Montserrat (ca 1399) 
 
Lagrime mie 
Barbara Strozzi (1619-1677) 
 
Hvem är den största man? 
Text: Johan Henrik Kellgren efter Lessing Musik: Johan 
Wikmanson (1753-1800) 
 
Rosenbandet 
Text: F. G. Klopstock, övers. anonym Musik: Joseph 
Martin Kraus (1756-1792) 
 
O zittre nicht, mein lieber Sohn  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 
Perfect and Endless 
William Lawes 
 



 

 

 
Perfect and Endless 
Perfekt och oändlig är cirkeln, Och så var också min och min 
älskades kärlek. Men om nu blodet är flytt från mitt stackars hjärta är 
du orsaken till att det är blekt och dött. Ty när jag skådade dina ögon 
stannade mitt hjärta, helt förstummat. Och blev då både blekt och 
sjukt. Le mot mig nu, och det som förut var kritvitt skall du se 
klarrött, återställt av dig! 
 
Stella Splendens 
Lysande stjärna på det tandade berget, skinande av mirakler som en 
solstråle, hör folket! 
Från överallt kommer de jublande, Höga och låga, stora och små 
Samlas de för att se med egna ögon, och återvänder fyllda med nåd 
Låt oss därför alla, man som kvinna, bönfallandes och renandes våra 
sinnen, hängivet be att vi får uppleva jungfruns härlighet, moderns 
mildhet, och hennes nåd i himlen. 
 
Lagrime mie 
Å mina tårar, varför håller ni tillbaka, varför sköljer ni inte bort den 
skarpa smärtan, som tar andan ur mig och förtrycker mitt hjärta. 
Lydia, som jag älskar så mycket, fick för en enda ömklig blick möta 
faderns stränghet, och blev inburad, innesluten mellan två väggar är 
den vackra, oskyldiga, dit solens strålar ej når, och det som gör mig 
mest ont, och som ökar min smärta och plåga är att jag är orsaken till 
min älskades lidande. 
Och ni mina smärtsamma ögon gråter inte! 
Lydia, hur jag saknar dig, min idol som jag dyrkar. Hon är mellan 
hård marmor, varvid jag suckar, men ändå dör jag inte. Om döden 
kunde välkomna mig nu när jag är utan hopp, ack, ta mitt liv, jag ber, 
ta mina skarpa plågor! 
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Men jag inser att för att plåga mig ännu mer nekar mig ödet ännu 
döden. Om så är fallet, å Gud, är det endast min gråt mitt grymma 
öde törstar efter. 
 
O zittre nicht 
Å darra inte, min käre son. Du är oskyldig, vis, from. En ung man 
som du förmår bäst att trösta ett bedrövat modershjärta. 
Till att lida har jag blivit utvald, då min dotter felas mig. Genom 
henne har all min lycka försvunnit, en skurk flydde bort med henne! 
Än kan jag se henne darra, skakande av rädsla, hennes ängsliga 
skälvning, hennes skygga strävan! Jag var tvungen att se henne rövas 
från mig – ”ack hjälp!” – var allt hon sa, hennes ensliga rop var 
förgäves, då min hjälp var för svag. 
Du skall gå att befria henne! Du skall bli min dotters räddare! Och 
ser jag dig som segrare så skall hon bli din för evigt! 
 
 
  



 

 

 
När jag valde mitt program för min slutexamination tänkte jag 
naturligtvis att det skulle vara varierat och från olika epoker, som 
uppgiften ju är. Men jag ville också visa vem jag är, och hur min resa på 
Musikhögskolan sett ut, och, kanske viktigast av allt, jag ville musicera 
med människor jag tycker om. Tidigare har jag varit extremt nervös i 
provsituationer, jag blev helt låst av att känna mig bedömd. Jag försökte 
själv bedöma mig samtidigt som jag sjöng, för att kanske kunna gissa 
hur jag tedde mig i juryns ögon. Ni hör ju själva hur sund den strategin 
är. Det gick helt enkelt inte så bra. Dock har jag de senaste åren fått 
privilegiet att både i och utanför skolan vänja mig vid att prestera på 
scen i konsertsituationer. Där hittade jag en trygghet och en glädje i att 
samspela med andra, i att berätta något viktigt, och slutligen den härliga 
känslan av att inte längre tänka på om jag är bättre eller sämre än någon 
annan, utan bara att just jag – precis som jag är, precis där jag är – har 
något att erbjuda en publik. 
Det har blivit min styrka, och när jag dessutom får kombinera detta med 
att spela med människor jag klaffar med, och när VI skapar ett speciellt 
ögonblick i tiden - då får jag en inre bild av hur jag bara är en kropp av 
ljus. 
 
Perfect and Endless 
Denna sång tycker jag är så stor, i sitt lilla format. Jag kan inte föreställa 
mig den kortare eller längre än den är, kanske är det den perfekta 
sången? Mina instuderingstimmar med Sven Åberg har gett mig 
ovärderliga verktyg som jag använder i all musik jag framför. Jag 
brukar höra hans röst i mitt huvud: ”ja, men kan du inte dra det liiiite 
längre?” Att våga överdriva, dra saker till sin spets, hålla i spänningar 
och stämningar, för att inte tala om att våga dra ut en tystnad! Perfect 
and endless... 
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Stella Splendens 
I den medeltida människans liv var en pilgrimsfärd förmodligen 
höjdpunkten i ens liv. Vart vallfärdar vi idag? Mariakultens idoldyrkan 
känns så modern på något sätt. Vi behöver något att se upp till, att se 
fram emot antar jag. På sätt och vis, utan att parallellerna blir för fåniga 
hoppas jag, har även min skoltid på KMH varit en pilgrimsfärd. Min 
heliga graal – den perfekta rösten. Och med perfekt menar jag inte felfri, 
snarare att jag är fri att göra vad jag vill med min röst. Att jag kan 
erövra allt jag vill sjunga. Det är lustigt hur jag förut tänkte så bakvänt, 
när jag var yngre försökte jag hela tiden utveckla mina svaga sidor. Jag 
ville sjunga arior för stora, dramatiska röster, jag skulle vara bra på allt, 
inte bara det där lätta, snabba! När jag släppte min besatthet och började 
fokusera på att utveckla det jag hade lätt för – vilken förändring skedde 
inte! Och det ökade självförtroendet jag fick från att faktiskt klara av 
stycket jag sjöng ledde till att jag vågade ta mer risker musikaliskt, och 
på så sätt utkristalliserades en egen sångstil som jag nu kan kalla min. 
Och, utan att jag visste det, så var det ju detta som jag så längtade efter. 
 
Lagrime mie 
Vilket stycke! Jag bara sugs in i musiken, jag är inte ens medveten om 
att det är jag som sjunger, jag har ingen tidsuppfattning, tiden står still 
fram till att den sista tonen klingat ut. Jag målar vartenda ord med all 
den känsla jag kan uppbåda. Denna sång kräver inte mindre. 
 
Hvem är den största man? 
Intet nytt under solen säger jag. Lika aktuell som den var 1790, det är 
väl bara det att det är ännu svårare att hitta någon att skåla med... Vet 
inte om jag ens själv har rätt att höja glaset. 
 
Rosenbandet 
Jag letade igenom många fåniga visor innan jag fann denna. Den 
klassissistiska eran kan för mig te sig en smula banal. Men det kanske är 



 

 

jag som är banal? Vi kommer ju från det här hållet så att säga, det är vår 
historia, vår ”back drop”. Dock kan det ofta kännas svårt att identifiera 
sig med texter från svunna tider, oavsett århundrade. Det kan vara en 
riktig utmaning att ändå finna någon infallsvinkel som gör det relevant 
att berätta, någonting som höjer angelägenhetsgraden. Jag gick ett par 
kurser för Elisabet Ljungar, och där arbetade vi mycket med 
undertexter. Jag säger en sak högt, men jag kanske tänker en annan... 
När jag tänker tillbaka på de kurshelgerna påminns jag om min största 
behållning av dem, vilket tangerar mitt ämne: 
Att inte ställa ut min rollfigur. Hur löjlig eller patetisk jag nu än 
uppfattar denna karaktär, så får jag inte hänga ut den, jag måste ta den 
på allvar och göra den till min. Jag fick en öm känsla för mina fiktiva 
alter egon, stackars små rollfigurer, hur jag mobbade er! Det var som att 
inse att man gjort sig rolig på någon annans bekostnad! Och jag tror att 
så måste man ta sig an all musik man väljer att framföra, med eller utan 
roller så måste man ta den på allvar, med ömhet och omsorg. 
 
O zittre nicht mein lieber Sohn 
Aaah Nattens drottning... Mitt livsmål. Min dröm. När jag var sju år 
gammal åkte vår skolklass till konserthuset i Stockholm för att gå på 
barnopera. Vi träffade Papageno och Papagena, dockan Olympia, och så 
Drottningen. Jag tror att jag hade hört opera hemma innan detta tillfälle, 
definitivt klassisk musik, men det är den här stunden som jag lyckats 
spåra mig tillbaka till, i denna stund fick jag den tanken i huvudet att ”så 
där vill jag kunna sjunga”. Efter att i många år ha misströstat, upplever 
jag nu att jag kommer närmre och närmre, jag kan näääästan röra vi det! 
Som alltid när jag gör saker på KMH tog jag en risk, och valde en aria 
som jag vet att jag inte helt och fullt behärskar, MEN som jag älskar, 
och som jag identifierar mig med. Tillfällena då jag sätter den kommer 
tätare och tätare, vem vet? Kanske har jag inom en överskådlig framtid 
erövrat den. Det är bara en så härlig känsla att sjunga den, jag blir som 
ett barn, koloraturer rules! So, ich zittere nicht. Och vad kommer hända 
när jag äntligen når upp till mitt ideal? Det är en intressant tanke... 
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Perfect and Endless 
....circles are. Cirkeln, cykeln, livshjulet... Jag börjar och avslutar min 
examination med denna sång. Att sjunga samma sång igen, vad vill jag 
med detta? Cykeln börjar om, men annorlunda denna gång. En andra 
möjlighet, en chans att ta något gammalt och göra något nytt! Fånga en 
skiftning i stämning, bara tjugo minuter senare. Så egentligen sjöng jag 
inte samma sång två gånger, jag sjöng en helt annan sång. Som vi ju 
egentligen alltid gör, vi musiker. Det finns inga upprepningar i musiken. 

 
   



 

 

 



 

 

 


