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Fredrik Malmberg, dirigent

Fredrik Malmberg har i sin verksamhet som dirigent 
arbetat med körer och orkestrar som t.ex. Radiokören, 
Sveriges Radios Symfoniorkester, Concerto Copenhagen och 
Marinskyteaterns orkester. Sedan 2011 är han chefsdirigent för 
Eric Ericsons Kammarkör och professor i dirigering vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm.

Hanna Husáhr, sopran

Hanna Husáhr sjunger såväl tidig barock som nyskriven musik 
och opera. Hon är utbildad vid Guildhall School of Music and 
Drama i London, Operahögskolan i Göteborg och Operastudion i 
Stockholm. I fjol mottog Husáhr Birgit Nilssons stipendium, Håkan 
Mogren Stiftelses stipendium samt Operavännerna vid Kungliga 
Operans stipendium. 

Susanna Levonen, mezzosopran

Susanna Levonen är välkänd för Umeåpubliken och har varit 
anställd på Norrlandsoperan sedan 2001. Hon utbildades vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Sibelius-Akademin i 
Helsingfors samt vid Musikhögskolan i Göteborg. Levonen är en 
flitigt anlitad konsertsolist med ett särskilt intresse för nyskriven 
musik.

Thomas Volle, tenor

Thomas Volle är utbildad vid Hochschule für Musik i Berlin 
och Hochschule für Musik und Theater i Leipzig. Volle är 
verksam vid operahus över hela Europa och som konsertsolist 
är han specialiserad på romanser. 2014 debuterade han med 
Eric Ericsons kammarkör i Stockholms Konserthus med ett 
Händelprogram.

Jakob Högström, bas

Jakob Högström sjunger på operascener och i konserthus 
i Sverige och Europa. Han är utbildad vid Kulturama, Royal 
Academy of Music i London samt Operahögskolan i Stockholm. På 
Norrlandsoperan har Högström bland annat medverkat i Puccinis 
La Bohème, Gothes Blanche och Marie och Janáčeks Den listiga 
lilla räven. 

Norrlandsoperans kör

Norrlandsoperans kör bildades 1990 och leds idag av 
kormästare Anders Lundström. Här finns utbildade sångare, 
musiker och musiklärare men de flesta har andra yrken. 
Repetitionstiderna är anpassade så att köruppdraget går att 
kombinera med ett ordinarie jobb. Genom åren har körsångarna 
bland annat gestaltat aristokrater, trashankar och höns!



Messiastexter
 

Trösta dig, trösta dig, mitt folk, säger Gud. Låt nu glädjens 
budskap nå Jerusalem, predika för det att dess träldomstid är till 
ända och dess missgärningar förlåtna.  
 
Ja, hör nu den röst som ropar bortom öknen: Bered nu åt Herren 
en väg, ja, i hedmarken utbred en jämn väg för vår Gud! 

 
Alla dalar skall högt upphöjas, och alla höjder skall sänkas ned; 
vad ojämnt är, det skall utjämnat bli.  
 
I sin härlighet skall Herren Gud bli sedd av alla och allt skapat 
skall se hans välde. Så har han, Herren Gud, förkunnat oss.  
 
Så säger Gud, Gud Sebaot: ännu en liten tid och jag skall skaka 
min himmel och min jord, och havet och det torra, alla länder jag 
skakar – men tröstens ord skall då folken förnimma. Den Gud som 
ni sökt skall plötsligt bli sedd i sitt tempel, och det nya förbundets 
ängel som ni har väntat – är där! han är där, säger Herren Gud.  
 
Men vem kan uthärda den dag, när han kommer, och vem består 
när han framträder? Ty han skall vara som en guldsmeds eld!  
 
Och han skall rena dem, han skall dem alla luttra och rena, 
envar av Levi, att de må offra på Herrens bord ett offer av 
rättfärdighet.  
 
Och se, den kvinna som Gud valt skall föda en son, och detta är 
hans namn: Emmanuel, ”Gud med oss”.  
 
O du som löftet förkunnar för Sion, gå dit upp! bestig bergets 
höjder! O du som glädjen förkunnar för Jerusalem, häv upp din 
röst med kraft, ropa högt och segervisst, förkunna för Judalands 
städer: Här är din Gud! Stå upp! Se! ty ditt ljus är här, och Guds 
härlighet skall uppgå över dig.  
 
Hör mitt tal: mörker skall täcka vår jord, och en hemlöshet folken. 
Men din Gud skall gå upp inför dig, och Hans härlighet skall du 
förnimma, och hedningarna vandra mot ditt ljus, och konungar 
färdas mot din gryning.  
 
Det folk som då vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Och de 
som bor i dödsskuggans land, för dem skall ett klart ljus skina.  
 
Barnet vi sökt är nu oss givet. Så har Gud ett barn oss givit. 
Herradömet vilar nu uppå hans skuldror, och hans namn är 
utlovat: Underbar, nåderik, allsmäktig Gud, ja, Evighetens Fader 
och Fridens Son.  
 



Och i samma trakt var även några herdar, de vaktade mot 
nattens djur sin hjord. Och se, en ängel sänd av Gud stod framför 
dem, och all härlighetens ljus såg de framstråla, och de fruktade 
dess sken. Men Guds ängel sade till dem: Bliv ej förskräckta! 
Jag kommer med stor glädje och ett bud som skall nå till alla: ty 
denna dag, i Davids hus, är Frälsaren kommen, ja, Frälsaren, som 
är Kristus, Guds Son. Och samma stund såg de jämte ängeln en 
mängd av den himmelska härskaran som lovade Gud och sade:  
 
Ära ske Gud uti höjden, och frid på jorden, och människorna en 
god vilja.  
 
Var glad och jubla, du dotter av Sion, var glad och jubla! Sjung du 
dotter av Jerusalem! Ty vet, din konung nalkas dig.  
 
De blindas ögon skall då se det gömda, och de dövas öron skall 
lystra. Den lame skall springa som en hjort, och den stummes 
tunga skall lovsjunga.  
 
Han vaktar sina hjordar, med herdens blick, och skyddar alla 
lammen från bergens branta stup. Så ömt han bär dem alla 
i sin öppna famn! Han leder milt moderfåren fram. Kom alla 
hit, som arbetstyngda är, kom alla hit, som är betungade, han 
vederkvicker er. Tag hans ok på er, och följ hans väg. Ty han är 
mild och kärleksfull. Och ni skall få ro och själafrid.  
 
Hans ok är ljuvligt och hans börda är lätt. 

PAUS
 



Se, detta är Guds lamm som borttager världens synd. Han var 
föraktad, föraktad och förnekad, av alla försmådd, beträngd av 
smärtan, och förtrogen med sorg. Sin rygg han bjöd sina bödlar 
– kindens bleka hud de sargade till blods. Han vände sig ej bort 
från hån och smälek.  
 
Hjärta, som bar all vår sorg, och led all vår plåga! Du blev pinad 
för våra synder. Du blev slagen för våra gärningar – syndastraffet 
som du tog blev vår frälsning.  
 
Med sina sår han oss helat.  
 
Som skrämda får vi flydde bort från herdens ömma vård. Vi har 
vandrat var och en sin egen väg – en vilsen väg. Men på honom 
kastade Herren all vår skuld.  
 
Men alla de som ser honom hånskrattar högt, de spottar och ler, 
de skakar sitt huvud och säger:  
 
Du trodde på Gud, att han skulle rädda dig. Han skall få rädda 
dig! Du som är Herrens vän!  
 
Deras hån har söndrat hans själ, han är fylld av sorgsenhet. Han 
såg sig omkring, men han sökte förgäves. Barmhärtighet fanns 
ej, där fanns intet öga som såg hans sorg.  
 
Se hit, ja se! Vem känner några sorger, tunga som hans sorger? 
Vem känner någon plåga, bitter som hans plåga?  
 
Han är ej mer i de levandes rike. Det var för folkets förbrytelser 
han blev slagen.  
 
Men Du låter ej hans själ förgås, den fromme Du skyddar, den Du 
har utvalt blir frälst från graven.  
 
Öppna er port! Öppna er dörr! Låt öppna er port! O portar av 
sten! Och all äras konung träder in! Vem är då ärans konung? 
Vår Gud, stark och mäktig i striden, Gud Sebaot, han är all äras 
konung, vår konung!  
 
I höjden uppstod du, och du samlade de fångna. Och du skänker 
nåd åt oss, ja, även åt din fiende, så att ditt namn förblir hos 
honom.  
 
Och Gud gav sitt ord. Ordet förkunnade Herrens löften.  
 
Och ljuvliga är de steg som hörs, ty de bär budskap om frid, de 
bär oss glädjens löfte om frid, en frid för evig tid.  
 
Varför grips folken av vanvett och rasar i vrede, och varför dessa 
förgänglighetens ord? Varför, varför, säg, stormar nu folken 
och rasar i vrede, och sprider dessa förgänglighetens ord? Och 
kungarna rustar till krig, deras styresmän enas om uppror, de 
enas om uppror mot Herren Gud och mot Hans utvalde.  
 



Låt oss slita sönder deras band och bojor – kasta dem bort från 
oss!  
 
Han som härskar i höjden, han vänder sig bort, ja, Gud föraktar 
deras dårskap.  
 
Du skall slå dem med din järnspira, du skall slå dem i stycken, som 
när lerkärl slås sönder.  
 
Halleluja! Ty Herren Gud allsmäktig regerar. Och denna världens 
makt, den tillhör nu för evig tid vår Herre och hans son, vår Herre 
Krist. Ja han regerar nu och för all tid. Jordens Gud, och världens 
Gud, halleluja! 
 
Jag vet att min förlossare lever, och att vi skall se, vid tidens slut, 
hans makt och ljus. Bortom stoftet och allt mörker skall dess ögon 
dock se Gud. Ty Kristus har uppstått från all död – den förste från 
dödens sömn.  
 
Såsom döden kom genom människan, så följde genom en 
människa uppståndelsen. Ty såsom Adam gav all död, lever allt i 
Kristus med förnyat liv.  
 
Och hör! jag säger en hemlighet: livets slut är ej sömnen, men vi 
skall alla förvandlas och bli väckta i ett plötsligt gryningsljus, vid 
dån av basuner!  
 
Basunen skall ljuda och de döda stå upp till oförgänglighet, och 
vi skall förvandlas, och det förvandlade skall bestå evinnerligt – 
stoftets dödlighet bli förbytt i odödlighet!  
 
Om Gud är med oss, vem kan oss då skada? Vem kan klaga över 
dem som Gud utvalt? Det är Gud som rättfärdiggör. Vem av oss 
kan väl klaga? Det är Kristus som dött, det är han som sedan 
uppstått igen, som sitter på Guds högra sida, det är han som 
medlar för oss.  
 
Lammet som blev slaktat för oss, det har försonat oss med Gud, 
i sitt blod, och det tillhör nu all kraften, all vishet och makt, all 
lovsång, all höghet och ära. Ära och lov, ja, tacksamhet, ära och 
lov, tillkomme Dig och lammet Du upphöjt till Din härlighets tron, 
för all tid och evigt. 

Amen. 



Från mörker till ljus på tre veckor – när mästaren 
skrev ett mästerverk

Himlen hänger stjärnsvart, julen nalkas och med den 
stämningsfulla musiken kommer ett löfte om ljus. Sedan mitten 
av 1700-talet är Messias, det storslagna oratoriet av Georg 
Friedrich Händel (1685-1759) en självklar del av musiken vi 
förknippar med jul. Oratoriet består av tre delar i vilka stycken 
för kör, arior, recitativ och två orkestersatser ryms. Sällan är 
musik så medryckande, livlig och rytmisk. Mellan raderna finns 
också en andlig dimension i det kristna budskapet om frid.

 Historien bakom stycket börjar dramatiskt. I april 1737 
drabbades Händel av en hjärnblödning. Den 52-årige 
tonsättaren – som också arbetade som cembalist och organist 
– var förmodligen vad vi idag skulle kalla utbränd. Livet för en 
heltidstonsättare var stressigt. På ett år hade Händel komponerat 
fyra operor. Hjärnblödningen gjorde att han blev förlamad i 
högerarmen. Läkarna förutspådde det värsta och en läkare 
ska i förtroende till Händels sekreterare ha sagt: ”Vi kan rädda 
mannen – men musikern är borta för alltid. Det verkar som om 
hans hjärna har fått en permanent skada.”

 Efter att ha vistats vid en kurort i Aix-la-Chapelle i Tyskland, 
blev han emellertid helt återställd. Upprymd över känslan av 
att ha fått livet åter reste han hem till London för att fortsätta 
arbeta. Men publiken hade vänt honom ryggen. Ingen ville höra 
hans operor. Händel förstod ingenting. Varför hade Gud låtit 
honom komma tillbaka till världen om detta var vad den hade 
att ge honom? Vad var då meningen med att han – som han själv 
ska ha sagt – hade ”återvänt från Hades”? Tonsättaren blev 
deprimerad.

 I augusti 1741 fick Händel ett libretto i present av sin mecenat 
Charles Jennens. Texten var en sammanställning av berättelser 
ur Bibeln. Särskild tonvikt låg på profeten Jesajas vackra 
beskrivning av Jesu liv och gärning och människans frälsning. De 
första orden i texten var ”Comfort ye”, vilket betyder ”Trösta”. 
Librettot blev en öppning. Mörkret skingrades. Händel bestämde 
sig för att tonsätta den hoppfulla, poetiska texten och tre veckor 
senare hade han färdigställt Messias. Uruppförandet ägde rum 
vid en välgörenhetskonsert i Dublin 1742. Händel själv ledde 
konserten från sin privata orgel som skeppats hela vägen från 
London över vattnet! Fram till sin död dirigerade tonsättaren 
årligen Messias till förmån för Londons barnsjukhus. Stycket 
blev hans personliga vändpunkt – och skulle göra honom 
världsberömd. 

 Messias är idag ett av de mest älskade klassiska körverken och 
det finns ungefär 250 inspelningar av stycket. Det är en självklar 
del av julrepertoaren i många kyrkor och konserthus och en 
särskilt omtyckt del för många är den mäktiga Hallelujakören. 
Låt musiken omfamna sinnena – och inleda firandet av en 
fröjdefull, varm och innerlig jul.

Hedvig Ljungar

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.
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