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Sparbanksstiftelsen Norrland satsar på regional utveckling och kultur. 
Stiftelsen har inköpt två kvalitetsfioler som får disponeras av Norrlands-
Operan i Umeå, en raritet tillverkad i Mantua Camilli Skola ca 1745 
och en svensktillverkad fiol av Jan Larsson från Malung.

Patrik Ringborg, dirigent
Patrik Ringborg är en av Sveriges internationellt ledande dirigenter. 
Efter studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm debuterade 
han 1993 vid Kungliga Operan. Under många år hade han sedan 
engagemang i Tyskland, bland annat som chefdirigent i Freiburg 
och Generalmusikdirektor vid Staatstheater Kassel. Ringborg har ett 
särskilt intresse för Wagner och har skrivit den svenska översätt-
ningen till kvällens framförande av Wesendonck Lieder.

Åsa Jäger, sopran
Åsa Jäger är uppvuxen i Holmsund och examinerades från Opera-
högskolan i Stockholm 2015. Samma år fick hon Svenska Wag-
nersällskapets Bayreuthstipendium. I fjol var hon en av finalisterna 
i Wilhelm Stenhammar International Music Competition och sjöng 
då tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester. På nyårsafton 
framträder hon vid Blåsarsymfonikernas årliga nyårskonsert på 
Musikaliska i Stockholm. Kvällens konsert är Jägers debut på Norr-
landsOperan. 

Tre tonsättare med tiden och naturen som inspirationskälla
Naturen var en viktig inspirationskälla för både Richard Wagner 
(1813-1883) och Wilhelm Stenhammar (1871-1927). Så är den 
även för Andrea Tarrodi (f 1981), som förutom att komponera 
musik ägnar sig åt simning. I hennes verk Ascent får lyssnaren följa 
med på en resa som börjar under vattenytan. Titeln kan översättas 
till stigning och återknyter till de sju satser som ramar in verket. 
Inledningen börjar i en lugn djuphavsgrav bland dämpade fagotter 
och kontrabasar. Smekande rörelser av korallrev blandas med dov 
valsång. Så brister ytspänningen. In i musiken spränger urban puls. 
Betonglandskapet breder ut sig. Ljudbilden stiger medan skym-
ningshimlen sänker sig över staden. Alldeles kort hämtar tonerna 
andan. För att till sist, med full kraft, slunga lyssnaren ut mot rym-
den.

Andrea Tarrodi skriver akustisk och elektroakustisk musik för 
varierande typer av ensembler och hennes verk spelas av nationella 
och internationella orkestrar. Hon studerade komposition vid Musik-
högskolan i Piteå, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Con-
servatorio di Musica di Perugia i Italien. Tarrodi är medlem i KVAST 
– Kvinnlig Anhopning Av Svenska Tonsättare – och har de senaste 
åren varit hustonsättare både åt Sveriges Radio P2 och Västerås 
Sinfonietta. Ascent skrev hon på beställning av Norrköpings Symfo-
niorkester. Uruppförandet ägde rum våren 2015.
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Vilhelm Stenhammars ungefär hundra år äldre stycke Serenad 
för orkester är ett nationalromantiskt paradnummer. Stenhammar 
skrev stycket under och efter en vistelse i Florens. Kanske var det 
kollisionen mellan det karga Norden och minnet av det italienska 
klimatet som fick honom att komponera som han gjorde. Året var 
1907 och i brev skrev Stenhammar att han ville dikta om något 
”på samma gång sensuellt och förandligat, om stark blomdoft i ren 
solluft”, ”så vackert och vekt om södern som bara en nordbo kan”. 
Men lika mycket som en längtan till Italien låter musiken som en 
dröm om nordiska vårkvällar och sensommarnätter. Musiken porlar 
ljuvt och spränger. Den känns som ljusa aprilaftnar och gryningens 
dimslöjor och droppar ibland som saven från nyss beskurna frukt-
träd. Stenhammar hade utbildat sig i Stockholm och Berlin och 
tog till en början starka intryck av Richard Wagner. Senare blev 
han alltmer influerad av nordiska tonsättare som Jean Sibelius och 
Carl Nielsen. Nyåret 1914 var Serenaden klar. Stycket uruppfördes 
med Kungliga Hovkapellet i januari och Stenhammar själv dirige-
rade. Därefter påbörjade han en omarbetning. 1919 fick musiken 
sin nuvarande form. Räknat från de första noteringarna i Florens 
pågick arbetet alltså i tolv år. 
   Också den tyska nationalromantikens centralfigur tog god tid 
på sig när han skrev musik. Efter att ha deltagit i revolutionen i 
Dresden 1848 tvingades Richard Wagner i exil. Han fick asyl hos 
ett förmöget par i Zürich. Förutom att läsa Artur Schopenhauer 
och arbeta med operasviten Nibelungens ring – som skulle ta 25 
år att färdigställa – blev han nära vän med frun i familjen. Hon 
hette Mathilde Wesendonck, hade sedermera en en hemlig kär-
leksrelation med Wagner och författade de fem dikter som utgör 
texten till sångcykeln Wesendonck Lieder. Sångerna tillkom åren 
1857–1858. Det året hade Wagner lagt arbetet med Nibelungens 
ring åt sidan och istället börja skriva på operan Tristan och Isolde. 
Wesendonck var Wagners bollplank. Umgänget tycks ha inspirerat 
dem båda. Säkerligen påverkade det komplicerade förhållandet 
såväl Wesendoncks ord som Wagners toner. Sången Stehe still 
är en bön till tiden. Berättaren längtar efter att leva i nuet utan att 
plågas av minnet om tidens gång – och vädjar till tiden att den 
ska stanna upp. Texten till Im Treibhaus – I växthuset – handlar om 
sökandet efter livets mening. Här finns spår av Schopenhauers 
filosofi. Musikaliskt bygger sången på ett mönster av återkom-
mande stigningar, vilka går att känna igen i tredje aktens preludium 
i Tristan och Isolde. 
   Wesendonck Lieder publicerades 1862. Än är sångerna brän-
nande i sitt sätt att skärskåda människans existens. Musiken är 
känslig som Stenhammars Serenad, innehållet tidlöst som Tarrodis 
berättelse om havet.

        Hedvig Ljungar



Der Engel
In der Kindheit frühen Tagen  
Hört ich oft von Engeln sagen,  
Die des Himmels hehre Wonne  
Tauschen mit der Erdensonne,

Daß, wo bang ein Herz in Sorgen 
Schmachtet vor der Welt verborgen, 
Daß, wo still es will verbluten, 
Und vergehn in Tränenfluten,

Daß, wo brünstig sein Gebet 
Einzig um Erlösung fleht,
Da der Engel niederschwebt,
Und es sanft gen Himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
Und auf leuchtendem Gefieder 
Führt er, ferne jedem Schmerz, 
Meinen Geist nun himmelwärts!

Stehe still!
Sausendes, brausendes Rad der Zeit, 
Messer du der Ewigkeit; 
Leuchtende Sphären im weiten All, 
Die ihr umringt den Weltenball; 
Urewige Schöpfung, halte doch ein, 
Genug des Werdens, laß mich sein!

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig schafft! 
Hemmet den Atem, stillet den Drang, 
Schweiget nur eine Sekunde lang! 
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;
Ende, des Wollens ew’ger Tag! 
Daß in selig süßem Vergessen 
Ich mög alle Wonnen ermessen!

Wenn Aug’ in Auge wonnig trinken, 
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet, 
Und alles Hoffens Ende sich kündet,
Die Lippe verstummt in staunendem 
Schweigen, 
Keinen Wunsch mehr will das Innre 
zeugen:
Erkennt der Mensch des Ew’gen Spur, 
Und löst dein Rätsel, heil’ge Natur!

Ängeln
I min barndoms dagar rara 
talades om änglars skara,  
som den klara himlasfären  
bytt mot jordiska besvären

Där ett hjärta kvalfullt drömde,
trånsjukt sig för världen gömde, 
där det stilla vill förblöda
och förgås när tårar flöda

Det med outtröttlig glöd  
ber om räddning i sin nöd 
då en ängel svävar ned, 
tar det med på himlaled

Även ned till mig sig ängeln svingar 
och på strålglänsande vingar  
för den, bortom alla kval 
nu min själ till himlens dal 

Stå still!
Susande, brusande tidshjul, vet  
du att mäta evighet?
Lysande sfärer på himlagrund  
omfamnar gör ni jordens rund;  
ureviga skapelse, stanna till,
att intet mer blir till jag vill!

Stävja dig nu, skapande makt,  
evig tanke i evig prakt!  
Stilla din drift, håll andan en stund,  
tystnad låt härska blott en sekund! 
Hamrande pulser, fjättra ert slag,  
sluta, du viljans eviga dag!  
Att i salig ljuvlighets glömska 
jag anar din sällhet, den drömska!

När blick i blick ses drucket drunkna, 
själar helt i själar försjunkna,
väsen i väsen sig återfinner  
och hoppets låga sakta försvinner; 
då läppen blir stum, förvånat den tiger, 
ingen önskan mer ur själen stiger:  
det Eviga man ser därur  
och löser gåtan, helga natur!



Im Treibhaus
Hochgewölbte Blätterkronen, 
Baldachine von Smaragd, 
Kinder ihr aus fernen Zonen, 
Saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige, 
Malet Zeichen in die Luft,
Und der Leiden stummer Zeuge 
Steiget aufwärts, süßer Duft.

Weit in sehnendem Verlangen 
Breitet ihr die Arme aus, 
Und umschlinget wahnbefangen
Öder Leere nicht’gen Graus.

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze; 
Ein Geschicke teilen wir, 
Ob umstrahlt von Licht und Glanze,
Unsre Heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet 
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft leidet, 
Sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird’s, ein säuselnd Weben 
Füllet bang den dunklen Raum: 
Schwere Tropfen seh ich schweben 
An der Blätter grünem Saum.

Schmerzen
Sonne, weinest jeden Abend
Dir die schönen Augen rot,
Wenn im Meeresspiegel badend
Dich erreicht der frühe Tod;

Doch erstehst in alter Pracht,
Glorie der düstren Welt, 
Du am Morgen neu erwacht, 
Wie ein stolzer Siegesheld!

Ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn, 
Muß die Sonne selbst verzagen, 
Muß die Sonne untergehn?

Und gebieret Tod nur Leben, 
Geben Schmerzen Wonne nur:
O wie dank ich, daß gegeben 
Solche Schmerzen mir Natur!

I drivhuset
Höga bladverks välvda bågar,  
baldakiner av smaragd,  
fjärran barn som något plågar: 
Varför klagar du försagd?

Böjda, tysta grenars svärta  
målar tungt på himlens stoft.  
Stumma vittne till min smärta, 
stig nu uppåt, ljuva doft.

Världen trånar och i trängtan  
brer den sina armar ut, 
famlar fåfäng i sin längtan
efter intighetens slut.

Dock, jag vet det, växt du arma, 
att vårt öde samfällt är.  
Trots vår middagssol, den varma,  
är vår hemvist inte här!

Och likt solen sorglös skrider 
ifrån dagens tomma glans 
bjuder den, som verkligt lider, 
mörkrets tystnad upp till dans.

Det blir tyst. Ett sus hörs väva
ångesten i dunkel dröm.  
Tunga droppar ser jag sväva
invid lövens gröna söm.

Smärtan
Sol, med gråt du dina segel  
bärgar: Ögats färg blir röd.  
När du rör vid havets spegel  
dör du en för tidig död.

Uppstår åter när du satt  
gloria på mörkrets värld.  
Dig har morgon väckt ur natt  
för din stolta segerfärd!

Ack, hur kunde jag blott klaga  
när med hjärta tungt jag ser 
från mig solen avsked taga.  
Måste solen nu gå ner?

Livet födes blott ur döden,  
smärtan för till lustens dal. 
Tack till er, naturens flöden,
som mig givit dessa kval 



Träume
Sag, welch wunderbare Träume 
Halten meinen Sinn umfangen, 
Daß sie nicht wie leere Schäume 
Sind in ödes Nichts vergangen?

Träume, die in jeder Stunde, 
Jedem Tage schöner blühn, 
Und mit ihrer Himmelskunde 
Selig durchs Gemüte ziehn!

Träume, die wie hehre Strahlen 
In die Seele sich versenken,
Dort ein ewig Bild zu malen: 
Allvergessen, Eingedenken!

Träume, wie wenn Frühlingssonne 
Aus dem Schnee die Blüten küßt,
Daß zu nie geahnter Wonne 
Sie der neue Tag begrüßt,

Daß sie wachsen, daß sie blühen, 
Träumed spenden ihren Duft, 
Sanft an deiner Brust verglühen,
Und dann sinken in die Gruft.

Drömmar
Vilka underbara drömmar
får min själ att ständigt brinna  
utan att likt fala strömmar
ut i tomma intet svinna?

Drömmar, som var dag, var timma  
ståtligare står i blom, 
ses likt fjärran stjärnor glimma,  
skänker själen rikedom!

Drömmar, som likt stolta strålar 
ned i sinnets djup sig banar  
och en evig bild där målar
– tanken på den enda manar

Drömmar, som i vårsols lyster  
driver blomstren upp ur snö,
i dess sköna sällhet dyster
natten lägger sig att dö.

När de växer, när de blommar,
drömmande de dofter ger,  
dör vid bröstets helgedomar 
och i graven sjunker ner.

Svensk översättning: Patrik Ringborg
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