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su 29.1. klo 16   |   Konserttisali
Pergolesi: Lo frate ‘nnamorato 
(konserttiesitys)
Sousa, Rodrigues, Rosiello, Leite, de Rosa, 
Seara, Lindeberg, Figueiredo, Filipe
Helsingin Barokkiorkesteri   |   joht. Marcos Magalhães

su 12.2. klo 16   |   Camerata-sali
Belle Époque 
Grieg, Leoncavallo, Skrjabin
Laura Granero & Sebastian Bausch, automaattipiano

su 12.3. klo 16   |   Organo-sali
Forqueray
Markku Luolajan-Mikkola, viola da gamba
Aapo Häkkinen, cembalo

su 23.4. klo 16   |   Camerata-sali
Georgian Sinfonietta
Lully, Marais, Rameau
Georgian Sinfonietta   |   joht. Giorgi Kerelashvili

su 28.5. klo 16 & ti 30.5. klo 19  |   Konserttisali
Schumann: Genoveva
Sampson, Beekman, Weisser, Kasarova, Speer, Uhle, Krokovay, Aigner
Arnold Schoenberg Chor   |   Helsingin Barokkiorkesteri
joht. Aapo Häkkinen   |   Kristiina Helin, visualisointi   |   IC-98, animaatiot
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Sarjaliput: 3 konserttia –20 %, koko sarja –30 % www.hebo.fi
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ARTISTER  
VID AURORE

Utförligare artistpresentioner på Aurores nätsidor (på finska) 
aurore.fi/esiintyjat

Ex Arte Lux
Anneliina Rif – sopran

Marika Kivinen – mezzosopran
Kristina Raudanen – alt

Mats Lillhannus • Teemu Mustonen – tenor
Pekka Alonen – bas

I Dodici
Linnéa Sundfær-Casserly • Sirkku Rintamäki– sopran

David Hackston – kontratenor
Mats Lillhannus • Niilo Erkkilä • George Parris – tenor

Sampo Haapaniemi – bas
Markku Luolajan-Mikkola – diskantgamba

 Maija Lampela • Kristiina Hirvonen – tenorgamba
Heidi Peltoniemi • Johanna Randvere – basgamba

George Parris – musikalisk ledning

Le Miroir  de Musique
Sabine Lutzenberger – sopran

Jacob Lawrence – tenor
Tessa Roos – mezzosopran
Elizabeth Rumsey – fiddla
Marc Lewon – luta • gittern

Baptiste Romain – fiddla • säckpipa • musikalisk ledning
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Sångare (Näsvisa visionärer)
Linnéa Sundfær-Casserly –  sopran
Sirkku Rintamäki –  mezzosopran

David Hackston –  alt
Martti Anttila –  tenor
Riku Laurikka –  bas

Solister
Matias Häkkinen  – cembalo

Ilpo Laspas – orgel

Andra medverkande
Joel Ward – live-elektronik

Fiddla och säckpipa. Träsnitt ur 
Michael Praetorius »Syntagma 

Musicum», 1614–20.

Utförligare artistpresentioner på Aurores nätsidor (på finska) 
aurore.fi/esiintyjat
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SÅNG
MEDITATIONER I 

PAULUS 
KYRKAN

Fr 20.1. kl. 17
Pyhimysten lauluja 

Vokalensemble Vox Silentii • fritt inträde  

Fr 10.2. kl. 17
Enkelten lauluja 

Vokalensemble Vox Silentii • fritt inträde

Ti 7.3. kl. 17
Lohdun ja levon lauluja 1 

Vokalensemble Vox Silentii • fritt inträde 

Fr 28.4. kl. 17
Pääsiäisen ilo 

Vokalensemble Vox Silentii • fritt inträde   

Fr 19.5. kl. 17
Sydämen huokauksia 

Vokalensemble Vox Silentii • fritt inträde

https://www.helsinginseurakunnat.fi/paavalinseurakunta.html.stxhttp://


MIDVINTERFEST

När vi började planera årets uppla-
ga av Aurore Helsingfors renässansmusikfestival, 
den tionde i ordningen, rådde det en viss förvirring 
angående huruvida detta är jubileumsfestivalen eller 
inte. 10 är ju ett jämt tal men festivalen själv fyller tio 

först år 2024. Således är det nästa festival, den 11:e, som är den egent-
liga jubileumsfestivalen – men efter de gångna två åren av undantag 
och inhiberingar tycker vi att det känns på sin plats att inleda firandet 
redan nu!

En av de många saker som får oss på festhumör, vid sidan av siffer-
bollandet, är det, att vi nu äntligen kan återkomma till det som hade 
etablerats som festivalens hemvist i kalendern, midvintern i slutet av 
januari. En annan och viktigare sak är det program som vi har glädjen 
att presentera för er. Som vanligt rör vi oss kors och tvärs över kon-
tinenten och genom århundradena, från det sena 1300-talet fram till 
tidigt 1600-tal.

Vi börjar med en inblick i renässansens italienska avantgarde-kret-
sar, via teoretikern Nicolà Vicentinos våghalsiga och kompromiss-
lösa sökande efter magin i den antika musiken, sådan den beskrevs i 
gamla källor. Festivalens internationella gäster kommer den här gång-
en från Basel i Schweiz: ensemblen Le Miroir de musique under 
ledning av den för finländsk publik välbekante multi-instrumentalisten 
Baptiste Romain. Konserten La dolce vista tar oss med till den tid 
då renässansen fick sin början i musikalisk mening, i mötet mellan de 
nordliga musikerna och den italienska hovglansen.

I jämförelse med det ovanstående är det lätt hänt att vi här i Fin-
land känner oss historiskt förfördelade, hopplöst avlägsna från händel-
sernas centrum långt uppe i norr. Men källorna visar att åtminstone 
i Katedralskolan i Åbo var man häpnadsväckande välförsedda med 
den centrala renässansmusiken. På lördagens konsert utforskar vi det 
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Mats Lillhannus 
ordförande

Euterpe, musikens 
musa. Gravyr 1592, 
Hendrik Goltzius 

(1558–1617).

här materialet litet närma-
re. Avslutningsvis hyllar vi på 
söndag den kanske mest ljus-
starka av alla engelska renäs-
sanstida tonsättare, William 
Byrd, som dog för jämnt 400 år sedan, med för festivalpubliken välbe-
kanta I Dodici.

Framför allt gläder vi oss över att återse er, kära festivalpublik här 
i Pauluskyrkan. Vi vill också passa på att rikta vårt varma tack till 
Paulus församling som fortsätter att upplåta sin vackra kyrka för oss 
och ger festivalen den bästa tänkbara hemvist. Ett stort tack också till 
alla organisationer, fonder och stiftelser som understöder festivalens 
verksamhet.

Vi önskar er alla mycket glädje, nya upptäckter och uppfriskande 
tonbad i renässansens musikaliska skönhet. Varmt  

välkomna till den tionde årgången av  
Aurore Helsingfors Renäs- 

sansmusikfes- 
tival! 

5
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To 26.1.2023  kl. 19

NÄSVISA  
VISIONÄRER

Nicola Vicentino och den nygamla harmonin
Sångare

Linnéa Sundfær-
Casserly –  sopran

Sirkku Rintamäki 
–  mezzosopran

David Hackston –  alt
Martti Anttila –  tenor

Riku Laurikka –  bas

Cembalo
Matias Häkkinen 

Orgel
Ilpo Laspas
Live-elektronik
Joel Ward

Konstnärlig planering
David Hackston

Yle Radio 1 
sänder konserten. 

Ensemblernas sammansättningar 
på s.  7.



Introitus super Regina caeli
Improvisation

Vicente Lusitano (1520–1561)
Regina caeli laetare

Giovanni de Macque (c. 1550–1614)
Consonanze Stravaganti

Nicolà Vicentino (1511–c. 1575)
Soav’ e dolc’ ardore

Giovanni de Macque
Capriccio re fa mi sol

Nicolà Vicentino
L’aura che’l verde lauro

Nicolà Vicentino
Dolce mio ben

Giovanni Maria Trabaci (c. 1575–1647)
Durezze e ligature

Michelangelo Rossi (c. 1601–1656)
Toccata Terza

Scipione Lacorcia (fl. 1590–1620)
Ahi, tu piangi

Vicente Lusitano
Heu me, Domine

Sångtexterna börjar på s. 24.
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Giovanni Maria Trabaci
Consonanze Stravaganti

Nicolà Vicentino
Madonna, il poco dolce

Michelangelo Rossi
Moribondo mio pianto
Girolamo Frescobaldi (1583–1643)

Toccata Quarta alla levatione

Giovanni Maria Trabaci
Toccata terza 

ricercar sopra il Cimbalo cromatico
Carlo Gesualdo (c. 1566–1613)

Io pur respiro (Sesto libro)

Nicolà Vicentino
Musica prisca caput

Michelangelo Rossi
Toccata Settima

Nicolà Vicentino
Dolce mio ben (diatonic genus)
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»COSA NUOVA E MOLTO 
 DIFFICILE» —NICOLÀ VICEN

TINO OCH NYA HARMO
NISKA DIMENSIONER

När den långhårige hårdrockaren 
Nigel Tufnel i filmen This is Spinal Tap (1984) kon-
staterade att d-moll är »den vemodigaste tonarten», 
tolkade säkert de flesta tittarna det som ett skämt, 
snarare än ett allvarligt inlägg kring tonarternas olika 

harmoniska egenskaper.
Våra nutida öron är vana vid, rentav avtrubbade av oktavens 12 

jämnt fördelade halvtonsteg, så varför skulle d-moll klinga desto mera 
sorgmodigt än e-moll eller för den delen giss-moll? Alla tonarters in-
bördes intervall är ju exakt de samma.

Om man däremot vill prioritera exempelvis naturligt rena durterser, 
så måste man istället »temperera» andra intervaller en aning, så att de 
klingar ens någotsånär behagligt. Det här ställer till problem i synner-
het för cembalon och orgeln då strängarnas eller pipornas stämning 
inte kan justeras under pågående framförande för att passa olika tonar-
ter. Då halvtonstegen är olika stora och de olika intervallen är antingen 
naturligt rena eller mer eller mindre tempererade, klingar olika ackord 
på olika sätt. Under 1500- och 1600-talen tänkte man att olika tonar-
ter var förknippade med varierande stämningar och affekter. Av den 
här orsaken är exempelvis många Stabat mater-kompositioner skrivna 
i f-moll, en tonart som upplevdes som tungt och spänningsfyllt kling-
ande, och därmed passade textens dystra karaktär. Så nog kan också 
d-moll enligt någons öron ha klingat alldeles särskilt vemodigt.

Särskilt pianots och de moderna instrumentens liksvävande tem-
perering är idag så dominerande att det är svårt att lyckas öppna öro-

Text: David Hackston • Översättning: Mats Lillhannus
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nen för andra, märkligt klingande alternativ. Ross W. Duffins bok 
How Equal Temperament Ruined Harmony (and Why You Should Care) 
(»Hur den liksvävande tempereringen förstörde harmonin, och varför 
det spelar en roll», 2008) försöker reparera det här missförhållandet 
genom att lyfta fram allt det som vi missar då oktavens intervaller de-
las in i jämna steg. Människan kan ju inte sakna det som hon inte ens 
förstår fattas!

Två figurer för vilka tonernas stämning och inbördes förhållanden 
spelade en särskilt viktig roll var Nicolà Vicentino (c.1510–1577) 
och Vicente Lusitano (c. 1520–efter 1561). Intervallen och harmo-
nin var för dem en så grundläggande sak att det år 1551 ordnades en 
offentlig debatt där de två herrarna fick diskutera harmonins olika ka-
tegorier, genus. Debatten fick sin start vid ett framförande av Lusitanos 
motett Regina caeli – som också inleder denna konsert. Vicentino an-
såg att motetten var skriven i enharmoniskt genus, Lusitano själv tänk-
te att den var genomgående diatoniskt skriven. För att lösa problemet 
ordnades alltså en debatt med ett expertråd som inkluderade självaste 
påven och som insats fungerade två scudi d’oro, dvs. guldkronor. När 
den flera dagar långa debatten avslutades den 7 juni 1551 konstaterades 
av Vicentino förlorat och han beordrades därmed att till Lusitano be-
tala den överenskomna skulden.

Trots att Vicentino fick lov att betala kalaset efter den förlorade de-
batten, fogade han sig inte i slutledningarna, utan började i sin harm 
skriva sitt magnum opus L’antica musica ridotto alla moderna prattica 
(»Den gamla musiken anpassad till modern praxis», 1555). I den här 
avhandlingen fördjupar han sina tankar om hur musiken kan delas 
in i tre olika kategorier: diatonisk, kromatisk och enharmonisk. Här 
skall man dock inte förstå ordet enharmonisk i nutida bemärkelse, dvs. 
att exempelvis pianots diss och ess är samma klingande ton som kan 
skrivas enharmonisk på två olika sätt. I Vicentinos enharmonik är det 
frågan om det rakt motsatta. I enharmonisk genus är det sålunda inte 
möjligt att skriva en ton på något annat sätt, utan varje ton har sin egen 
plats i en klingande hierarki.

18 Näsvisa visionärer



Jag skall kortfattat beskriva problemet: en oktav delas in i 1200 s.k. 
cent, och i ett liksvävande system jämställs alla halvtonsteg till 100 cent 
vardera (12 per oktav). På det sättet är tonerna diss och ess bokstavligen 
samma ton på ett piano. Å andra sidan erbjuder det här systemet var-
ken en naturligt ren mollters till C (315 cent) eller en ren durters till H 
(386 cent). Liksvävande intervall betraktas som »tillräckligt bra» utan 
att för den skull vara ens tillnärmelsevis rena. Med andra ord är ett lik-
svävande stämt piano ett genomfalskt maskineri, en kompromissernas 
kompromis, som inte egentligen gör någon nöjd.

I en cembalo, å andra sidan, konkretiseras stämningsproblematiken 
varje gång instrumentet stäms: en enskild sträng kan inte klinga som 
två olika toner. Om diss/ess-tangenten stäms som diss, går det inte att 
spela c-moll, Ess-dur eller Ass-dur. Om tangenten istället stäms som 
ess är det giss-moll och -dur, H-dur som hamnar ut i kylan, och ledto-
nen till e-moll är också grovt ur form.

När vi kommer ihåg att Vicentino i första hand var en klavermusi-
ker (och således handskades med på förhand givna stämningar), och 
Lusitano däremot en sångare (i vars värld stämningen är flytande och 
justerbar) blir det lätt att förstå varför det här slaget av stämningsfrågor 
sysselsatte Vicentino i högre grad än Lusitano. Vicentino torde ha kon-
fronterats med problematiken helt konkret dagligen. En lösning som 
utvecklades för att hantera det ovan beskrivna problemet var de olika 
varianter av s.k. »split-key»-cembali, vilkas svarta tangenter är delade 
i två och som kan producera både diss och ess. Matias Häkkinen 
spelar i denna konsert på ett instrument på vilket diss och ess, samt 
giss och ass är separerade på just det här sättet.

De här tangenterna kommer till sin rätt i alla de verk som Häkki-
nen framför ikväll, bl.a. i Giovanni Maria Trabacis (c.1575–1647) 
Consonanze (ungefär »samklanger») där vi kretsar runt tonarternas cir-
kel från g till g, och där distinktionen diss-ess således blir nödvändig. Tra-
bacis Durezze e ligature bygger mera på spänningsfullt klingande rörelser, 
som kromatiska förändringar och förminskade kvarter. Giovanni di 
Macques (c.1550–1614) Consonanze bygger för sin del på att lyssnarens 
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förväntningar om kadensrörelser bryts och frasers riktning ofta ändras 
med kromatiken som ledsnöre. Trabacis Toccata & Ricercar använder 
alla ovan nämnda knep och späder ännu på genom att i den virtuosa toc-
cata-delen använda rätt så fränt klingande aiss- och eiss-toner. Macques 
Capriccio re fa mi sol presenterar också rikligt med kromatiska rörelser 
i vilka Pauluskyrkans medeltonstempererade orgel kommer till sin rätt, 
även om det här instrumentet inte har några delade tangenter. Girola-
mo Frescobaldis (1583–1643) Toccata Quarta alla Levatione å sin sida 
erbjuder en meditativ vilostund i konsertens vådliga harmonivärld.

Vi vet tämligen litet om Vicente Lusitanos liv. I själva verket vet vi 
med säkerhet bara hans förnamn. Lusitano föddes i Olivença i Portugal 
och sjöng i påvens kör i Italien, så »Lusitano» torde bara ha indikerat 
hans portugisiska härkomst. Senare konverterade han till protestan-
tismen och flyttade till ett nytt arbete i Stuttgart. Bland hans verk kan 
nämnas motettsamlingen Liber primus epigramatum que vulgo motetta 
dicuntur, cum quinque, sex et octo vocibus (1551), i vilken också Regina caeli 
ingår. Undertecknad är för närvarande involverad i en helhetsinspelning 
av Lusitanos motetter med ensemblen Arte Minima i Porto. Trots de 
strålande motetterna är Lusitano kanske mest känd för sitt korta stycke 
Heu me, Domine, som ingår i den i spanska volymen Tratado de canto de 
organo från slutet av 1500-talet. Stycket är skrivet i kromatisk genus, men 
Lusitano fäster i sin bok uppmärksamheten på de olika stora halvtonsteg, 
som han delar in i »dur» och »moll», vilka han också noterar med olika 
tecken beroende på hur de följer på varandra i de enskilda stämmorna, is-
tället för deras ackordfunktion. Med andra ord är Lusitanos harmoniska 
tänkande snarast lineärt, medan Vicentinos är mera vertikalt.

Vicentino tänkte ännu längre i saken. Diss-ess-problematiken kan 
lösas genom att dela en tangent på mitten, men hur ska man göra 
med skillnaden C-Dbb eller G-Abb? En ren durters från diss är inte 
g utan fississ. När Vicentino grunnade på dessa inbördes intervallre-
lationer märkte han att heltonsteget kunde delas i fem delar, diesis, så, 
att det kromatiska halvtonsteget (t.e.x C-C#, med Lusitanos term ett 
moll-halvtonsteg) är två diesis, medan det diatoniska halvtonsteget 
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(C#-D, Lusitanos dur-halvtonsteg) består av tre diesis. Om man till 
dessa ännu fogar tonerna Dbb och Cx får man en s.k. enharmonisk 
tonföljd: C-Dbb-C#-Db-Cx-D. Vicentino använde för dessa tilläggs-
toner punkter i notbilden (se notexemplet nedan). Om man hade olika 
tangenter för alla dessa toner så skulle man kunna spela inte bara i alla 
ordinära tonarter, utan också mellan dem. Alltså lät Vicentino tillverka 
just ett sådant instrument, som han kallade archiorgano.

Den första archiorganon byggdes i Venedig 1561. Instrumentet hade 
två manualer och sammanlagt 36 tangenter per oktav (men bara 31 
klingande toner), vilket gjorde det möjligt att spela i alla tonarter inom 
ramarna för Vicentinos system. Numera finns det bara en kopia av in-
strumentet och den uppbevaras i Schola Cantorum i Basel, Schweiz. 
Archicembali, som fungerar enligt samma principer, finns det några 
exemplar av. Det enda bevarade originalinstrumentet, Clavemusicum 
omnitonum från år 1606, är numera utställt i ett museum i Bologna.

Då man hade gått genom så mycket besvär, skrivit böcker, byggt 

Archiorganons tangenter och  
tonrelationer i cent.
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instrument, ordnat debatter, vunnit och förlorat vad, är det harmset 
att det finns så få exempel på enharmonisk musik bevarade. Vicentino 
skrev, kan vi gissa, sannolikt mycket mera enharmonisk musik, men 
de enda exemplen som överlevt fram till idag är fyra madrigaler i den 
tredje boken av L’antica musica. (Därutöver finns en enda enharmonisk 
fras i Emilio de’ Cavalieris (c.1550–1602) verk Lamentationes Jere-
miae Prophetae). Att bygga så komplicerade instrument var trots allt 
dyrt, för att inte tala om hur svårt det var att framföra den här musi-
ken, så dess popularitet dalade ganska snabbt efter Vicentinos död. Till 
all lycka blev den kanadensiska tonsättaren Paolo Griffin (1991-) 
inspirerad av mitt förslag att bekanta sig med Vicentinos harmoniska 
värld och komponera en ljudinstallation baserad på denna. Den här 
installationen som hörs före konserten är ämnad att leda in lyssnaren i 
Vicentinos ljudlandskap och den har planerats uttryckligen för det här 
konsertprogrammet och den här kyrkoakustiken.

Vicentinos fyra madrigaler är mycket olika varandra och försöker 
att belysa enharmonisk polyfoni från olika synvinklar. Dolce mio ben 
är komponerad nästan helt i kromatisk genus och använder enharmo-
niska övergångar som expressiva kryddor för att färga specifika ord, 
bl.a. lumi (ljus) och dolce (ljuv). I slutet av den korta madrigalens bas-
stämma har de första två tonerna i följande vers infogats, vilket retsamt 
nog indikerar att stycket ursprungligen varit betydligt längre, medan vi 
idag får nöja oss med första versen. Dolce mio ben är intressant också 
såtillvida att man enligt preferens kan framföra den i alla genus: diato-
niskt (genom att utelämna så gott som alla förtecken) och kromatiskt 
(genom att utelämna de enharmoniska punkterna).

Ordmålandet fortsätter i sången Madonna, il poco dolce, i vilken 
framför allt orden dolce och amaro (bitter) får enharmoniska kryddor. 
I den här sången finns ett långt kromatiskt avsnitt med frasen »il trop-
po lungo pianto» (den alltför långa gråten), i vilken luften helt konkret 
verkar ta slut i lungorna flera gånger.

Den kortaste madrigalen, det blott 14 takter långa fragmentet Soav’ 
è dolce ardore, känns nästan som en modernistisk miniatyr i Anton 
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Weberns (1883–1945) anda. Trots sitt ringa format är den här sången 
den kanske mest utmanande att öva och lära sig, för här är stämföring-
en genomgående enharmonisk. Medan sångaren i Vicentinos övriga 
madrigaler kan stöda sig på »normala» ackord och stämma fraserna 
enligt dem, känner man sig här konstant lössläppt på ett svallande hav 
utan någon som helst trygg hamn. Den längsta av Vicentinos madriga-
ler, Musica prisca caput, presenterar de tre genusen efter varandra: verket 
börjar i diatonisk genus, andra versen är kromatisk och den tredje en-
harmonisk. Den är också den enda av de fyra sångerna med latinsk text. 
I det här verket har ordmåleriet en litet annorlunda funktion: i det dia-
toniska avsnittet talas om den »antika musiken», den kromatiska delen 
talar om ljuva harmonier och den tredje, enharmoniska delen hänvisar 
till Vicentinos långvariga understödare kardinal Ippolito II d’Este.

Det är litet märkligt att Carlo Gesualdo (c.1566–1613) inte in-
tresserade sig för att komponera enharmonisk musik, särskilt eftersom 
han av allt att döma hade möjlighet att bekanta sig med Vicentinos in-
strument och det hade varit helt inom hans ekonomiska ramar att skaf-
fa sig ett sådant själv. Kanske han och de övriga madrigalisterna i hans 
generation upplevde att kromatiskt genus erbjöd tillräckligt utrymme 
för att förstärka och utvidga musikalisk och textmässig uttryckskraft. 
Därför strävar vi i kvällens övriga a cappella-verk efter att bevara hel-
tonstegets indelning i kromatiska och diatoniska halvtonsteg, i enlig-
het med Lusitanos instruktioner. På det här sättet blir bl.a. den avslu-
tande delen i Gesualdos Io pur respiro, med orden »ed al gran duolo» 

Madonna, il poco dolce, Första raden av 
sopran stämma (L’antica musica, s. 68).
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(till den stora sorgen), en halsbrytande upplevelse då texturen verkar 
smälta ihop under tyngden av olika stora halvtonsteg. Slutresultatet 
påminner om avslutningen i Michelangelo Rossis (c.1601–1656) 
Toccata settima, som i och för sig splittras i många olika riktningar. Ge-
sualdos arvtagare Scipione Lacorcia (verksam 1590–1620) försökte 
även han expandera kromatikens gränser på olika sätt. Ahi, tu piangi ur 
Lacorcias andra madrigalsamling bjuder från första början på slitande 
dissonanser, bl.a. genom att drämma till med ett oförberett litet nonin-
tervall i första takten.

Då vi ser att harmonier skapade av olika intervaller undersöktes så 
flitigt och grundligt – och så uppmärksammat – redan på 1500-talet, 
är det förvånande hur många musiker som antar, på fullt allvar, att 
mikrointervaller uppfanns först på 1900-talet. I och för sig, om den 
enda referensen är ett liksvävande piano, så är ju alla naturligt rena 
och tempererade intervaller utom oktaven »mikrotonala». Vicentino 
och de andra näsvisa visionärerna visste mycket väl vad de höll på med 
då de utnyttjade kromatiska och enharmoniska effekter för att färga 
textbehandlingen. Allt det här går vi miste om då deras verk framförs 
utan att ta hänsyn till de här finesserna. Märkliga harmonier av det 
här slaget vrider till det nutida lyssnarörat ganska rejält, men, som jag 
själv kunnat konstatera, när stämningsnyckeln en gång öppnat denna 
Pandoras ask, så går den inte att stänga igen. »Normalt» känns snabbt 
som kliniskt och tråkigt. Så sant som det är sagt: den liksvävande tem-
pereringen har förstört harmonin.

VERKEN
INTROITUS SUPER REGINA CAELI

Improvisation

Vicente Lusitano (1520–1561)
REGINA CAELI LAETARE
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Giovanni de Macque (c. 1550–1614)
CONSONANZE STRAVAGANTI

Nicolà Vicentino (1511–c. 1575)
SOAV’ E DOLC’ ARDORE

Giovanni de Macque
CAPRICCIO RE FA MI SOL

Nicolà Vicentino
L’AURA CHE’L VERDE LAURO

Översättningar: Mats Lillhannus

Regina caeli laetare.  
Alleluia

Himlens drottning, o 
gläd dig, halleluja,

Quia quem meruisti 
portare. Alleluia.

ty han, som du fick föda 
till jorden, halleluja,

¶Resurrexit sicut dixit.  
Alleluia.

¶är uppstånden, efter 
Skriften, halleluja,

Ora pro nobis Deum. Alleluia. bed nu för oss till Herren, halleluja.

Soav’ e dolc’ ardore Milda, mjuka åtrå
Che fra piant’ e sospiri […] som bland gråt och suckande […]

L’aura che’l verde lauro 
e l’aureo crine

Luften som så milt suck-
ande rör vid lagern

Soavemente sospirando movea och böljar hennes gyllene lockar,
Fa con suo viste leggiadrette  

e nove
förvandlar, med sina nya 

och glädjefyllda vyer
L’anime da lor corpi  

pellegrine.
själarna till pilgrimer vandrande 

från sina kroppar.
¶Candida Rosa nata in dure spine, ¶Vita ros, född bland hårda törnen,
Quando fia che sua pari 

il mondo trove?
när skall världen återfinna 

en sådan som hon?
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Nicolà Vicentino
DOLCE MIO BEN

Giovanni Maria Trabaci (c. 1575–1647)
DUREZZE E LIGATURE

Michelangelo Rossi (c. 1601–1656)
TOCCATA TERZA

Gloria di nostra etade! O, vår tids ära! 
O vivo Giove, O levande Jupiter.
Manda, prego, il mio in 

prima che’l suo fine!
jag ber dig, avsluta mitt 

liv före hennes!
¶Sì ch’io non veggia il 

gran publico danno
¶Så att jag skonas från åsynen 

av en sådan förlust
E’l mondo rimaner 

senza il suo sole
och en värld kvarlämnad 

utan hennes sol
Né gli occhi miei, che luce 

altra non hanno;
och mina ögon som inget 

annat ljus vill känna,
Né l’alma, che pensar 

altro non vuole,
och min själ som inte tänker 

på någon annan,
Né l’orecchie, ch’udir 

altro non sanno,
och mina öron som inte 

kan höra annat
Senza l’honeste sue dolci parole. än sanningen i hennes ljuva ord.

Dolce mio ben, son 
quest’i dolci lumi

Min ljuva fröjd, är dessa 
de ljuva ögon

Che tanto dolcemente 
mi consumi […]

som så ljuvt mig  
förbränner [...]
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Scipione Lacorcia (fl. 1590–1620)
AHI, TU PIANGI

Vicente Lusitano
HEU ME, DOMINE

Giovanni Maria Trabaci
CONSONANZE STRAVAGANTI

Heu me, Domine, Ve mig, Herre,
quia peccavi nimis 

in vita mea:
ty jag har syndat mycket 

i mitt liv:
quid faciam miser, 

ubi fugiam,
vad skall jag, eländige,  

göra, vart fly,
nisi ad te, Deus meus? om inte till dig, Herre?
¶Libera me, Domine, ¶Befria mig, Gud,
de morte æterna, från den eviga döden,
in die illa tremenda, på den förfärliga dag
quando celi movendi då himlarna skälver
sunt et terra. och jorden likaså.

Ahi, tu piangi, mia vita! Ack, du gråter, mitt liv!
Tu piangi e piang’ anch’ io, Du gråter, och därför även jag,
Ch’egli è quel che tu vers’ 

il pianto mio.
ty de tårar du gjuter är  

mina tårar.
¶Mirami in volto pur, se 

intender fai
¶Se alltså mig i ansiktet, 

och om du ser
Muta doglia e vedrai en tigande smärta, så ser du,
per pietà, per  

amore
i nåd likväl som i  

kärlek,
Morir l’anima mia nel tuo dolore. min själ som dör i ditt lidande.
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Nicolà Vicentino
MADONNA, IL POCO DOLCE

Michelangelo Rossi
MORIBONDO MIO PIANTO

Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
TOCCATA QUARTA ALLA LEVATIONE

Giovanni Maria Trabaci
TOCCATA TERZA 

RICERCAR SOPRA IL CIMBALO CROMATICO

Moribondo mio pianto, Mina tårar, gjutna i dödlig sorg,
Mesto figlio de’lumi, Mina ögons plågade avkomma,
Ch’indarno con tuoi fiumi Vars strömmar förgäves försöker
Tenti ammolir Uppmjuka henne 
Chi di macigno ha il vanto, som är hårdare än sten,
Rientra d’onde uscisti, Vänd åter till era källor
E muta in valano Och, förvandlade till gift,
Tronca i destin miei tristi Skär av mitt liv
Con attoscarmi 

amaramente il seno.
Genom att hälla er bittra 

dryck i mitt bröst.
Che piu tanto soffrire? Varför skulle jag lida mer?
O gradir, o morire. Jag måste godta mitt öde eller dö.

Madonna, il poco dolce 
e il molto amaro

Min kära, hennes lilla ljuvhet 
och stora bitterhet, 

Il breve riso, il troppo lungo pianto hennes korta skratt och långa sorg
M’hanno ridotto a tanto har förminskat mig så
Che’l pianger sempr’ e 

sospirar mi è caro
att ständig suckan och 

gråt är mig kär.
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Carlo Gesualdo (c. 1566–1613)
IO PUR RESPIRO (Sesto libro)

Nicolà Vicentino
MUSICA PRISCA CAPUT

Michelangelo Rossi
TOCCATA SETTIMA

Nicolà Vicentino
DOLCE MIO BEN (diatonic genus)

3

Musica prisca caput Den antika Musiken
tenebris modo 

sustulit altis
har äntligen lyft sitt huvud 

från mörkret,
Dulcibus ut  

numeris
så att nu med ljuva och 

eviga nummer
priscis certantia factis och likt forna dåd
Facta tua,  

Hyppolite,
hon kan upphöja dina gär-

ningar, o Hippolytos,
excelsum super aethera mittat. högt ovanom himlarnas valv.

Io pur respiro in così gran dolore Än andas jag i mina svåra lidanden,
E tu pur vivi, o dispietato core. än lever du, o skoningslösa hjärta.
Ahi, che non vi è più speme Ack, längre finns ej hopp
Di riveder il nostro 

amato bene!
att vi skulle återse vår stora  

kärlek!
Deh, morte, danne aita, Ack, död, skänk mig hjälp,
Uccidi questa vita! döda detta liv!
Pietosa ne ferisci, e 

un colpo solo
O nåderika, ett slag  

endast,
A la vita dia fin ed 

al gran duolo.
att ända detta liv och 

denna stora sorg.
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Guillaume Du Fay (1397–1474)
Mirandas parit

Guillaume Du Fay
La dolce vista

Arnold de Lantins (c. 1420s – c. 1432)
Las, pouray je mon martire celer

Hugo de Lantins (c. 1420–1430)
Ne me vueillés belle oblier

Jacobus Vide (c. 1405–1433)
Amans doublés or doublés vos amours

Hugo de Lantins
Amour servir et honnourer 

(basse danse & quaternaria)

Johannes de Lymburgia (c. 1408–1430)
Virginis proles

Gautier Liebert
Sanctus (Missa de Beata Vergine)

Anonym
Au chant de l’alouete
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Sångtexterna börjar på s. 36.

Anonym
De cuer je soupire

Nicolas Grenon (c. 1375–1456)
Je ne requier de ma dame et amie

Johannes de Lymburgia
Magne dies leticie

Guillaume Du Fay
Entre vous gentils amoureux

Guillaume Du Fay
La belle se siet au pied de la tour

Anonym
O bella rosa

Guillaume Du Fay
Ne je ne dors ne je ne veille

Arnold de Lantins
Puis que je suy cyprianés
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LA DOLCE  
VISTA

I augusti 1397, i trakterna kring Bryssel, 
föddes Guillaume Du Fay, en man som skulle få en avgörande 
inverkan på den västerländska musikens historia. Han var oäkta 
son till en präst, men hans begåvning blev tidigt upptäckt och 
han togs i beskydd av den inflytelserika katedralskolan i Cam-

brai, det ledande centret för utbildning av sångare under 1400-talet. 
Även om hundraårskriget, digerdöden och den stora schismen rasade 
i Europa var Nederländerna, sammanlänkade med hertigdömet Bur-
gund, ett stort ekonomiskt och kommersiellt centrum. Det var i den 
här regionen som de största musikerna i den begynnande renässansen 
föddes. Efter utbildning i de stora katedralerna, såsom Liège, Cambrai 
och Antwerpen, fortsatte de här musikerna ofta sin karriär vid hoven 
i Italien, där de bidrog till att förhöja den konstnärliga glans som där 
odlades och som fungerade som ett medel i tävlingen mellan städer och 
politiska enheter. Dessa musiker kallades av italienarna för oltremon-
tani (»de som kommer från andra sidan bergen», dvs. Alperna) och 
den lämnade ett djupt avtryck i den europeiska musiken på 14- och 
1500-talen genom sin unika färdighet den polyfona konsten.

Motetten Mirandas parit, som inleder vårt program, skrevs på våren 
1436, då Du Fay var i Florens med påven Eugen IV:s kapell för att delta 
i invigningen av kyrkan Santa Maria del Fiore. Vid den här tiden reste 
Du Fay flitigt omkring i Italien, Savojen och Flandern och vann stor er-
känsla för sin musik. Bland kollegerna han mötte i Italien på 1420-talet 
fanns också Arnold och Hugo de Lantins.

Vi kommer aldrig att få veta om Hugo och Arnold var bröder, men 
deras karriärer och musikaliska stilar var anmärkningsvärt likartade. I 
Liège fanns ytterligare en sångare vid namn Berthold de Lantins, 
som var aktiv i Johanneskyrkan fram till år 1413: han kan ha varit fa-

Text: Baptiste Romain • Översättning: Mats Lillhannus
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der till våra två tonsättare. Jag kommer ihåg hur jag upptäckte deras 
34 franska och italienska sånger när jag som 20-åring kom till Basel. 
De har alltid fängslat mig med sin unika, melankoliska karaktär, all-
deles egen bland 1400-talets musikaliska alster. Jag skrev instrumen-
tala arrangemang av melodierna och imiterade då de två stora källorna 
till instrumentalmusik från 1400-talet, Faenza Codex och Buxheimer 
Orgelbuch.

Genom hela renässansen var biskopsfurstedömet Liège ett framstå-
ende musikcentrum. I likhet med bröderna De Lantins fick också Jo-
hannes de Lymburgia sin träning här, och han anförtroddes också 
att leda gosskören i Johanneskyrkan. Samtidigt var han aktiv i norra 

Tonsättarna Guillaume Du Fay med en orga-
netto (vänster) och Gilles Binchois med en 

liten harpa. Miniatyr, före 1451.
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Italien, särskilt i Padua och Vicenza, där han var en del av den veneti-
anske biskopen Pietro Emilianis entourage. Denne Emiliani var en stor 
humanist och konstmecenat.

Johannes de Lymburgias namn är intimt sammanknippat med ma-
nuskriptet Bologna Q15, vilket innehåller hela hans bevarade produk-
tion . Åren 2017 och 2018 arbetade jag intensivt med nya transkriptio-
ner baserade på den här källan. De två hymner som framförs ikväll 
(Virginis proles & Magne dies leticie) är komponerade alternatim, en 
form som låter två grupper allternera så att den ena sjunger polyfoni 
och den andra enstämmigt i den traditionella liturgiska melodin. En av 
de tekniker som ger sin prågel åt den här musiken är faux-bourdon, en 
följd av sextackord och en stil som introducerades på kontinenten av 
engelska musiker som närvarade vid Konsiliet i Konstanz (1414–1418). 
Den nostalgiskt milda klangen i de här ackorden gjorde efterhand ters- 
och sextklangerna njutbara för 1400-talsöron.

Samma faux-bourdon-klang används i Sanctus-satsen i Gautier 
Lieberts Missa de Beata Vergine, sannolikt skriven under de inledan-
de åren av Konsiliet i Basel (ca. 1435) och nedtecknad i ett manuskript 
som tillhörde kapellet i Trent. I den här kulturellt tämligen blygsamma 
staden har sju stora manuskript bevarats, vilka bär vittnesbörd om hur 
den fransk-flamländska musiken spreds och värdesattes i Italien.

Bland de sånger som presenteras ikväll är det tre som skiljer sig 
ur mängden. Jacobus Vides rondeau Amans doublés, or doublés vos 
amours är en inbjudan till kärlekens frihet och galenskap. Tonsättarens 
stil befinner sig i mellanrummet mellan Ars Subtilior och den burgun-
diska chansonen. Talrika dissonanser och friktionspunkter kryddar di-
alogen mellan överstämmorna, ackompanjerade av två mycket lineära 
lägre stämmor. Liksom Jacobus Vide var Nicolas Grenon sannolikt 
ungefär 20 år äldre än Guillaume Du Fay och var sannolikt dennes lä-
rare under två år i Cambrai. Hans sånger reflekterar också skiftet mot 
den nyare, mera genomskinliga klang som utvecklades under 1420-ta-
let. Hans virtuosa ballad Je ne requier alluderar fortfarande till kon-
ventionerna och bilderna förknippade med hövisk kärlek, etablerade 
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under 1200-talet i Roman de la Rose. I kontrast till det övriga program-
met, både till form och textur, presenterar De cuer je soupire det enda 
exemplet på en monofonisk fransk lai från 1400-talet. Stycket vittnar 
kanske om en mera folklig musikstil nedärvd från tidigare sekler, som 
fortlevde i den dominerande, polyfona kulturens marginaler.

VERKEN
Guillaume Du Fay (1397–1474)

MIRANDAS PARIT

Mirandas parit haec urbs 
Florentina puellas

Staden Florens föder 
underbara flickor

In quibus est species et 
summo forma nitore.

som strålar av skönhet 
och älskvärdhet.

Quale Helenam decus olim 
non habuisse putamus,

Sådan skönhet som vi tror 
Helena en gång ägde

Virginibus patriis talis 
florescit ymago.

blomstrar i dem vars 
hemland hon är.

At te praecipuam genuit, 
clarissima virgo;

Men du, klara ungmö, är 
främst av alla;

Nam reliquas superas et luce 
et corpore nymphas,

ty du överträffar alla både 
i ande och lekamen,

Ut socias splendore suas 
dea pulchra Diana

såsom gudinnan Diana över-
träffar sina följeslagare

Vincit et integrior quacumque 
in parte videtur.

i sin glans och  
fullkomning.

Översatt till svenska av Mats Lillhannus  
efter Baptiste Romains engelska översättningar.
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Guillaume Du Fay
LA DOLCE VISTA

5

Arnold de Lantins (c. 1420s – c. 1432)
LAS, POURAY JE MON MARTIRE CELER

Hugo de Lantins (c. 1420–1430)
NE ME VUEILLÉS BELLE OBLIER

Ne me vueillés belle oblier Glöm mig inte, min sköna,
Ne a ma demeure regarder klandra ej heller min senhet.
Quant bien savés et vos affy Du vet så väl, jag svär,
Qu'avés seule mon cuer ravy att du ensam har stulit mitt hjärta
Ne aultre jamais 

ne cuyde amer.
och jag kan aldrig tänka mig 

att älska en annan.
¶Pour vous belle 

ne puis durer
¶Jag kan knappt vänta 

på dig, min sköna,
Quant me souvient de vos vis cler när jag tänker på ditt fagra ansikte

Las, pouray je mon 
martire celer,

Ack, kunde jg dölja  
mitt lidande,

Quan cuer me point si 
angoiseusement,

då mitt hjärta plågas  
av smärta,

Et simuler de vivre liement och låtsas leva lyckligt
Pour plus de duel aux 

envieux donner ?
för att bringa mera sorg 

till de avundsjuka?
¶Certes ne say coment 

moy demener,
¶Sannerligen, jag vet inte 

hur jag skulle göra,
Dont a par moy j'en dis 

piteusement :
så jag kan bara, ensam 

och sorgsen, säga:
¶Las, pouray je mon 

martire celer…
¶Ack ...
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Jacobus Vide (c. 1405–1433)
AMANS DOUBLÉS OR DOUBLÉS VOS AMOURS

Hugo de Lantins
AMOUR SERVIR ET HONNOURER 

(basse danse & quaternaria)
5

Que j'ay sur tous autres choisy. som jag har valt framom alla andra.
¶Ne me vueillés... ¶Glöm mig inte...
¶Ge vos pri plaise regreter ¶Jag ber dig om nåd för den smära
Le maul que me fault endurer jag måste uthärda;
Car par ma foy je suy celuy Ty, vid min tro, jag är den
Qui ai souvent le cuer mari som ofta bär ett så plågat hjärta
Que tant tarde de retourner. att det kräver att jag 

återvänder till dig.
¶Ne me vueillés… ¶Glöm mig inte...

Amans, doublés, or doublés 
vos amours,

Älskare, fördubbla, ja för-
dubbla nu er kärlek,

Plus ne vous chaille a 
loyaument amer

Värdera ej längre 
trogen kärlek,

Car on ne puet plus 
follement passer

ty knappast kan ni 
slösa bort er tid

N'user son temps, huy 
est venus li jours.

mera dåraktigt: idag 
är dagen!

Vraye amours meurt, elle a 
[trop] peu de cours,

Sann kärlek är på utdöende; 
den har föga värde.

Dont se volés en liesse durer. Därför, om ni vill leva i glädje:
¶Amans…. ¶Älskare, fördubbla, ja 

fördubbla nu er kärlek...
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Johannes de Lymburgia (c. 1408–1430)
VIRGINIS PROLES

Virginis Proles, 
Opifexque Matris,

Av jungfrun födda, mo-
derns skapare,

Virgo quem gessit, 
peperitque Virgo;

jungfrun som bar och 
födde honom;

Virginis festum canimus tropheum Vi sjunger lov på Jungfruns festdag,
Accipe votum. mottag våra gåvor.
¶Hec tua Virgo 

duplici beata
¶Denna, din dubbelt 

välsignade Jungfru -
Sorte, dum gessit 

fragilem domare
medan hon med sin 

kropp övervann 
Corporis sexum, domuit 

cruentum
sitt köns svaghet, så 

vann hon också
Corpore seclum. över världens grymheter.
¶Unde nec mortem, nec 

amica mortis
¶Så, fruktande 

varken död
Sera penarum genera pavescens, eller dödens kumpaners lidande,
Sanguine fuso 

meruit secreta
nådde hon den himmel-

ska saligheten
Scandere celi. genom det blod som utgjöts.
¶Huius obtentu Deus 

alme nostris
¶Genom henes ståndfasthet, 

o milde Gud,
Parce iam culpis  

remittens;
är vi redan förlåtna vissa 

av våra synder.
Quo tibi puri resonemus almum Därför kan vi sjunga ödmjukt lov
Pectoris hymnum. till dig, genom ett renat hjärta.
¶Gloria Patri, geniteque  

Proli,
¶Ära vare fadern, den 

enfödde Sonen
Et tibi compar utriusque semper och den Heliga Anden i enighet
Spiritus alme, Deus unus omni i evigheters evighet. 
Tempore seculi. Amen. Amen.
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Gautier Liebert
SANCTUS (Missa de Beata Vergine)

Anonym
AU CHANT DE L’ALOUETE

5

Anonym
DE CUER JE SOUPIRE

De cuer je soupire Mitt hjärta suckar
de doulour et d'ire av smärta och sorg;
et ploure souvent jag gråter ofta,
¶en si grant martire ¶i så bittert martyrskap
que [je] ne puis dire att jag inte längre ser
ce que mon cuer sent. vad mitt hjärta känner.
¶Plorer tendrement ¶Jag måste verkligen
doy je voirement gråta milt
par grant desconfort i min stora plåga,
car Pitie n'entent ty Nåden lyssnar inte
les maulx nullement till det onda
que je sueffre a tort. som jag orättvist drabbas av.
¶Ou Amours se dort ¶Där Kärleken sover,
ou Fortune au fort där Lyckan sårar mig

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth.

Helig, helig, helig, Herre 
Gud Sebaot!

Pleni sunt cæli et 
terra gloria tua.

Himlarna och jorden är 
fulla av din härlighet.

Hosanna in excelsis. Hosianna i höjden!
Benedictus qui venit in 

nomine Domini.
Välsignad vare Han som 

kommer i Herrens namn.
Hosanna in excelsis. Hosianna i höjden!
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Nicolas Grenon (c. 1375–1456)
JE NE REQUIER DE MA DAME ET AMIE

Je ne requier de ma 
dame et m’amie

Jag ber endast min 
dam och vän

fors seulement que sa 
grace acquerir ;

att jag måtte uppnå 
hennes nåd.

d’elle ne veuil plus 
avoir en ma vie,

Annat önskar jag inte av 
henne i mitt liv.

de se dars me blesse med sin vassa pil,
¶ou Dangier d'acort ¶Medger Faran
est contre mon sort att mitt öde förändras
ou cuer ma maistresse. i min dams hjärta,
¶Car plus ay destresse ¶ty ju mer jag lider
doulour et tristesse smärta och sorg,
plus me veult fuir. desto längre är hon från mig.
¶J'uze ma jonesse ¶Jag lever min ungdom
sans avoir liesse utan att känna glädje
en mourant martir. och dör av lidande.
¶Est ce tout plaisir ¶Är det en njutning
que d'Amours servir att tjäna Kärleken,
quant ne peut suffire då gråt och klagan
¶plorer et gemir ¶inte räcker till,
ou tousdiz languir ej heller att dagligen försmäkta
ce des maulx le pire. i dessa värsta plågor?
¶Je n'y voy que rire ¶Borde jag skratta,
quant dame n'est mire om min dam inte kan bota
du mal qu'el esprent. det onda som hon framkallar?
¶Trop amer empire ¶Att älska för mycket skadar
cuer qui le desire det hjärta som åtrår
Raison le reprent. och Förnuftet klandrar 

det däröver.
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Johannes de Lymburgia
MAGNE DIES LETICIE

si li suppli que a ce 
puisse advenir,

Därför vädjar jag om att hon 
skulle skänka mig detta,

car aultre bien ne me vient en desir. ty inget annat längtar jag efter.
Je seray né par ma foy 

de bon’heure,
Vid min tro, jag vore född 

under en lycklig stjärna
certaynement le puis 

croyre et tenir,
– detta säger jag och tror 

sannerligen –
mais tant seulement qu’en 

sa grace demeure.
så länge som jag var i 

hennes gunst.
¶Je l’ay eslue et sur toutes choisie ¶Jag har valt henne bland alla
comme celle qui est a mon plaisir, som den i vilken jag finner behag;
des biens d’amours mieulx 

parée et garnie
hon är bäst rustad med 

kärleksgudens gåvor,
pour cuer d’amant en 

amour sostenir
att hålla kvar den 

käre i kärlek 
et en plaisance et 

lyesse nourir.
och nära honom med 

glädje och förnöjelse.
Joye sera tous jours 

ferme et seüre
En ständig och säker glädje 

kommer alltid
dedens mon cuer sans 

jamais deffaylir,
att finnas i mitt 

hjärta, osvikligt,
mais tant seulement qu’en 

sa grace demeure.
så länge som jag är i 

hennes gunst.

1. Magne dies leticie 1. Den stora dagens ljus
nobis illuxit celitus lyser från himlarna.
Petrus ad thronum glorie Petrus, den upphöjde martyren,
martir pervenit inclitus har nått ärans tron.
2. Puer in fide claruit 2. Som barn var hans tro klar,
parentum carens nebula fri från föräldrarnas brister.
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Guillaume Du Fay
ENTRE VOUS GENTILS AMOUREUX

5

Deo servire studuit Han ämnade tjäna Gud,
sub paupertatis regula svuren till fattigdom.
3. Carnem aflixit iugiter 3. Han tuktade sitt kött utan rast
in labore multiplici med kroppsligt arbete
viam sequens humiliter och följde ödmjukt den stig
Patris sui Dominici hans Fader och Herre visat.
4. Vita mors insigna  

varia
4. Hans liv och död, liksom 

olika tecken
celum frequenti lumine och ljuset som uppfyller Himlen
dat Petro testimonia bär vittne om Petrus
de sanctitatis culmine stora helighet.
5. Quesumus auctor omnium 5. Alltings skapare, vi ber till dig
in hoc pascali gaudio i denna påskglädjens tid
per ipsius suffragium att genom din gunst
crescat nostra devocio vår fromhet måtte växa.
6. Gloria tibi Domine 6. Ära vare dig, Herre Gud,
qui surrexisti a mortuis du som uppstod från de döda,
et fortes in certamine och som kröner de i striden tappra
sertis ornas perpetuis med evighetens kronor.
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Guillaume Du Fay
LA BELLE SE SIET AU PIED DE LA TOUR

La belle se siet au 
piet de la tour,

Den sköna damen sitter 
vid tornets fot,

Qui pleure et souspire et 
mainne grant dolour.

gråtande och suckande 
i sin sorg.

Son pere lui demande : 
Fille qu'avez vous ?

Hennes fader frågar: »Min 
dotter, vad fattas dig?

Volez vous mari ou volez 
vous seignour ?

Önskar du en make eller 
en husbonde?»

Je ne veul mari, je ne 
veul seignour,

»Jag vill inte ha en make 
eller husbonde;

Je veul le mien ami qui 
pourist en la tour.

jag vill ha min älskade som 
ruttnar bort i tornet.»

Et par dieu, belle fille a 
celui faudrés vous,

»Vid Gud, min dotter, han 
skall sakna dig,

Car il sera pendu au point  
du jour.

ty han skall hängas i gry-
ningen i morgon.»

Et père, s'on le pent, enfouyés 
moy dessous.

»Fader, om han skall hängas, 
begrav mig då under honom,

Si diront les gens : vecy 
loyaus amours.

och folk skall säga: 'här är 
en trofast kärlek'.»

¶Quant li pere oyt ceste 
dure clamour

¶När fadern hörde denna 
bittra klagan

a ce fille rendi son cuer 
et sa vigour

återbördade han dottern 
hennes hjärta och styrka

et li a dit Ma suer, je vai 
ouvrir ma tour.

och sade: »Min syster, jag 
skall öppna mitt torn.

Vous ravrés vostre ami, se 
en ferés seignour.

Du återfår din älskade och han 
skall bli din husbonde,

Vous ravrés vostre ami, 
sans y mettre sour,

du återfår din  
älskade,
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Anonym
O BELLA ROSA

5

Guillaume Du Fay
NE JE NE DORS NE JE NE VEILLE

Ne je ne dors ne je ne veille, Jag sover inte och är ej vaken,
Tant ay fort la puce en l'oreille, så starkt rörs jag av åtrå.
C'est du moins que 

de souspirer;
Suckar är det minsta jag 

kan tillåta mig;
Car contraint suis de desirer ty jag är tvungen att önska
Que Mort contre moy se resveille. att Döden skulle väckas mot mig.
¶Desir ne veult que je sommeille, ¶Åtrån låter mig ej sova,
L'ueil ouvert ennuy 

me conseille
Sorgen ger mig råd när 

mina ögon sluts,
Que je transisse de plorer. Att jag borde dö av gråt.
¶Ne je ne dors... ¶Jag sover inte och är ej vaken ...
¶Ce fectes vous rose vermeille, ¶Det här är vad du gör, röda ros:
ce fectes vous et 

m'esmerveille,
det är på grund av dig, 

och jag undrar
Comment vous poves endurer hur du kan uthärda

S'en ferés vostre espous, par 
bien et par amour,

du skall göra honom till din 
make, för god vilja och kärlek.

la moitié de ma terre avrés 
par la douchour.

Av godhet ger jag dig 
halva mitt land.

Je veul que soit ensi, sans 
y mettre destour.

Så önskar jag, utan  
villkor.»

Quant la belle choisi son 
ami par amour,

Då skönheten hade valt sin 
make genom kärlek

grant grace a rendu son 
père sans demour.

gav fadern sitt bifall 
utan dröjsmål.
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Arnold de Lantins
PUIS QUE JE SUY CYPRIANÉS

3

Que pour vous craindre 
et honorer

att jag för att frukta och 
högakta dig

Je seuffre dolleur non pareille. lider ojämförliga plågor.
¶Ne je ne dors… ¶Jag sover inte och är ej vaken…

Puisque je sui cyprianés, Nu, när jag blivit 'cyprifierad'
Dire vueil pourquoi et comment : måste jag säga hur och varför:
Vray est que suy ennamourés Sannerligen, jag har nyss
D'une cypriaine à présent, förälskat mig i en cypriotisk dam
Par quy souspris soudainement och den här överraskande kärleken
Suy de s'amour qui me condampne känns som en dödsdom
A mort, se n'ay aligement om jag inte får någon lindring,
En Cypre d'une cypriaine. på Cypern, av en cypriotisk dam.
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Anonym (Piae Cantiones 1582)
Scholares convenite

Orlando di Lasso (1532–1594)
Certa fortiter

Graduale Aboense (1300-t.)
Gratulemur (Sequentia)

Josquin Desprez (c. 1450/55–1521)
Ave Maria

Jakob Meiland (1542–1577)
Beati omnes qui timent Dominum

Anonym (Piae Cantiones 1582)
Castitatis speculum

Anonym (Piae Cantiones 1582)
Zachaeus arboris ascendit

Daniel Friderici (1584–1638)
Quis puer, Immanuel

Daniel Friderici
Pater creator maxime
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Sångtexterna börjar på s. 53.

Josquin Desprez
Kyrie (Missa L’ homme arme super voces musicales)

Jakob Meiland
In exitu Israel

Gallus Dressler (1533 – c. 1589)
Petite et dabitur vobis

Michael Praetorius (1571–1621) • Piae Cantiones 1625
Psallite unigenito • Gladeligh  à 4

Giaches de Wert (1535–1596)
Deus justus et salvans

Christoph Demantius (1567–1643)
Herre, nun lässt du

Georg Blanckenmüller (c. 1540)
Aus tiefer Not

Orlando di Lasso
Cantate Domino
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RENÄSSANSENS  
RIKA MUSIKLIV 

I ÅBO

Katedralskolan i Åbo har en historia 
som sträcker sig åtminstone tillbaka till 1350. Från det 
året härstammar den första dokumenterade rektors-
positionen vid skolan, en viss Henrik Tempil, men 
det är troligt att skolan etablerats redan tidigare: ofta 

nämns året 1276 som skolans startpunkt. Från den här tiden och fram 
till grundandet av Åbo Akademi år 1640, var katedralskolan det högsta 
lärosätet i den östra rikshalvan, den skola dit man sände sina pojkar 
om man önskade att de skulle få en karriär inom kyrka och förvalt-
ning. Katedralskolan var förvisso inte den enda skolan i det medelti-
da Finland, utan mera blygsamma skolor upprätthölls i andra städer 
som Viborg och Raumo, i flera fall knutna till lokala dominikan- och 
franciskankloster.

Elevantalet vid katedralskolan var begränsat och konkurrensen om 
platserna var hård trots att det också var förknippat med höga kost-
nader att studera i Åbo. I gengäld öppnade sig för eleverna dörrar till 
fortsatta studier och rentav framtida karriärer utomlands. Under med-
eltiden var universitetet i Paris ett föredraget mål, senare under renäs-
sansen kompletterat med olika tyska universitet och från år 1477 också 
universitetet i Uppsala.

En följd av dessa täta kontakter med kontinenten var att katedral-
skolan via hemvändande studenter och gäster undan för undan kunde 
bygga upp ett betydande bibliotek för studenternas och lärarnas behov, 
i synnerhet från och med den senare delen av 1400-talet då tryckta 
böcker blev allmänna. Det här gällde också musiken, som var ett helt 
centralt ämne i den dåtida skolgången.

Text: Mats Lillhannus
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Musiken behandlades traditionellt under medeltiden som ett av 
de fyra matematiska ämnen, quadrivium, tillsammans med astronomi, 
geometri och aritmetik. Den andra gruppen av ämnen som studerades 
var de dialektiska, trivium, med grammatik, retorik och logik. Sam-
mantagna skulle dessa ämnen i första hand förbereda det blivande 
prästerskapet för en karriär ägnad åt bevarande och vidareförädlande 
av den nedärvda lärdomen och genom predikningar och annan un-
dervisning sprida det kristna budskapet. Musiken hade här utöver sin 
teoretisk-matematiska roll den helt praktiska betydelsen att en övervä-
gande del av liturgin genomfördes i musikalisk form.

Perioden kring sekelskiftet 1600 var fylld av omvälvningar för kate-
dralskolans del. Den första stora omvälvningen var givetvis reformatio-
nen, som i ett slag innebar stora förändringar både i den dogmatik som 
lärdes ut och i den musik som bedömdes som lämplig i den reformera-
de liturgin. År 1630 omorganiserades katedralskolan med det nya nam-
net Åbo gymnasium och bara tio år senare omformades den återigen 
som Åbo akademi, det tredje universitetet i Sverige efter Uppsala och 
Dorpat (Tarto). I samband med detta grundades istället en ny skola på 
lägre nivå, Åbo trivialskola, vars huvudsyfte var förberedande studier 
inför universitetsnivån.

Dessa förändringar, i kombination med allehanda övriga olyckor, 
kriser och katastrofer, ledde till att en stor del av de litterära och mu-
sikaliska skatter som bevarats i katedralskolans bibliotek har gått för-
lorade. För musikaliernas del kommer ändå katedralskolans matrikel 
till undsättning. Den här massiva boken med administrativa anteck-
ningar kring skolans verksamhet uppbevaras idag i landskapsarkivet i 
Åbo och i den här matrikeln kan man läsa två separata förteckningar 
över skolans musikbestånd, nedtecknade i senare halvan av 1600-talet. 
Rektorerna Gabriel Tammelinus (rektor 1670–77) och Christi-
ernus Walstenius (1682–85) var förvisso tämligen summariska i 
sina respektive översikter, med gåtfulla formuleringar som »liber scrip-
tuus continens antiquas cantiones» (En handskriven bok innehållande 
gamla sånger). Andra volymer är ändå mera specifikt listade och låter 
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oss i flera fall med säkerhet identifiera dem, eller åtminstone göra kva-
lificerade gissningar om vilka samlingar det kan handla om. Summa 
summarum visar de här förteckningarna på en häpnadsväckande ri-
kedom av musik av många olika slag, som stått till studenternas och 
lärarnas förfogande under brytningstiden mellan renässans och barock. 
Det är självklart sannolikt att den nya musiken nere på kontinenten 
anlände hit till det fjärran nord med flera års fördröjning, men – och 
detta är det väsentliga- den anlände likafullt, och därmed har verk av 
Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Giaches de Wert och 
många fler med största sannolikhet klingat i Åbo på 1500- och 1600-ta-
let. Det här är utgångspunkten för vårt hypotetiska besök i Katedral-
skolans musikklass.

VERKEN
Anonym (Piae Cantiones 1582)

SCHOLARES CONVENITE
Vi börjar konserten med ett utdrag ur den med råge bäst kända sång-
samlingen med Åbokoppling, Piae Cantiones (Fromma sånger), vars 
första upplaga trycktes år 1582. I den här samlingen var redaktören 
Theodoricus Petri Ruthas (tidigare elev vid katedralskolan) av-
sikt att bevara de gamla sånger som varit i användning i skolan och som 
man uppenbarligen fann hotade att försvinna i historiens dunkel. Även 
här spelade reformationen in, då många av de gamla sångerna med ka-
tolskt präglat innehåll inte längre var salongsfähiga. Många av sångerna 
modifierades därför under uppsikt av skolans rektor Jacobus Petri 
Finno, för att avlägsna »gamla vidskepelser» ur texterna. Vid sidan av 
de sakrala och allmänt sedelärande sångerna rymmer samlingen också 
en rad sånger som specifikt riktar sig till skolelever, bland dem Scholares 
convenite. Här verkar budskapet vara att, även i skolvärlden och elev-
materialet, var det bättre förr.
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Scholares convenite, Studenter, samlas här,
libenter haec audite lyssna med glädje 
procul a vitio, fjärran från all last,
Tractabo vobis rite, jag lär er seder
quae, qualis vestrae vitae med vilka ni i ert liv
constet conditio. kan förbli ståndfasta.
Nam primitus barbati Från de första skäggstråna
in facie rugati till rynkade ansikten
stabant rigoribus. förblir de i stadig kraft.
Vix volunt 

ablactati
Knappt har de 

slutat amma
iam esse subiugati och redan underordnat sig
suis doctoribus. sina lärare.
¶En quondam timuistis ¶Se, en gång fruktade ni
Magistros, dum sedistis magistern, då ni satt
Vos in pulveribus: på skolans golv:
Tunc certe 

profectistis
Men förvisst har ni 

nått framgång
cum subditi  

fuistis
då ni en gång varit 

underkastade
Scholae verberibus. skolans rottingslag.
Omne caput languescit Varje huvud lider
dum pastor oves nescit då herden sina får lämnar
Ac errans erit grex: och hjorden irrar fritt:
Latinum iam recessit, Latinet träder tillbaka,
barbaricum accessit, barbarena tar plats
Scholarum perit lex. och skolans lag förgås.
¶Scholaribus revera ¶Studenter bör akta sig
pecunia in pera, för penningpungen
Quinterna manibus, med hela handens kraft,
Et capitis in sphaera och i stället i höjden
mitra fulget syncera söka dygdens skinande mitra
Modis in omnibus. på alla sätt de kan.

Alla översättningar av bibeltexter från Bibeln (2000). 
Andra översättningar Mats Lillhannus.
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Orlando di Lasso (1532–1594)
CERTA FORTITER

Av de två förteckningar som bevarats i katedralskolans matrikel är den 
tidigare, skriven av Gabriel Tammelinus, den mera detaljerade, men 
trots det är mycket oklart. Ett exempel är uppgiften om en samling 
motetter av mästaren i München, Orlando di Lasso. Vi får veta att sex 
stämböcker finns i hyllan, benämnda bassus, tenor, altus, cantus, quinta 
och sexta vox. Den här beskrivningen passar in på närmare ett dussin 
av Lassos samlingar, men vi har här gjort en kvalificerad gissning och 
fastnat för utgåvan Motetta sex vocum, utgiven i München år 1582. Certa 
fortiter är samlingens öppningsmotett och presenterar en rad axiom, en 
livshållning som mycket väl kunde ha lärts ut åt djäknarna i Åbo.

Graduale Aboense (1300-t.)
GRATULEMUR (Sequentia)

Den här gregorianska sekvensen Gratulemur dulci prosa är en bugning 
mot det förflutna och den musik som klingat i Åbo domkyrka och i 
stiftets övriga kyrkor under medeltiden. Sekvensen är avsedd för Sankt 

Certa fortiter, Kämpa starkt,
ora ferventer, Bed hängivet,
labora diligenter, Arbeta flitigt,
stude frequenter, Studera ihärdigt,
tace libenter, Tig villigt,
sustine patienter. Uthärda tålmodigt.

Vix sciunt G ut,  
A, re,

Knappt vet de tonerna 
G, A och D,

nec musa declinare, ej heller melodier forma
Nec curant studium: eller studier värdera,
Sed discunt chorizare, i stället kan de dansa,
incipiunt amare och börjar älska
Mundi tripudium. världens festligheter.
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Eriks helgonfest och har bevarats till våra dagar på ett pergamentblad 
som ursprungligen ingick i handskriften Graduale Aboense, en liturgisk 
sångbok för Åbo stift sammanställd kring sekelskiftet 1400.

Gratulemur dulci prosa, Denne dag, då vi hembära 
laus Erici gloriosa helge Erik pris och ära,
prodeat in medium. ljude sången klar och stark!
¶Ex radice generosa ¶Skönsta rosen, som här spirat
transportatur vernans rosa och ett ädelt stamträd sirat,
ad regale solium. flyttats hem till himmelsk mark.
¶Regni rebus ordinatis ¶Erik vård om riket tager
sanctus adit cum armatis och med hären sedan drager
terras infidelium. bort att kristna hedniskt land;
¶Defunctorum in peccatis, ¶sörjer djupt, då han besinnar,
miro motu pietatis, att så många slagna finnar
deflet strages hostium. ha måst dö i otrons band.
¶Justus in judicio, ¶I sin dom är han rättfärdig
frequens in ieiunio, och i fastande ihärdig.
artus atterebat Han med rep och tagelskrud
¶aspero cilicio, ¶köttets lockelser betvingar.
fervida devocio På den fromma bönens vingar
mentem incendebat. flyr hans tanke hän till Gud.
¶Viri pravi conspirantes ¶Onda män i enrum dryfta
et in necem machinantes planer, som förrädiskt syfta
regis unanimiter att få kungen undanröjd.
¶bellum movent improvisum, ¶Kriget föds ur fiendskapen.
rex occisum paradisum Erik fäills av deras vapen
introit feliciter. och går in i himlens fröjd.
¶A defunctis revocatam ¶Erik räddar uti nöden
matri vivam reddit natam barnaföderskan från döden
et sanat puerperam. och ger dödfött foster liv.
¶Quinque plagis vulnerato, ¶Huld han botar den förryckte,
iam de vita desperato, som i vanvettsyre tryckte
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dat salutem prosperam. mot sitt bröst den vassa kniv
¶Felix cuius gracia ¶Onda andar han fördriver
fugantur demonia, och den blinde botad bliver
vident excecati, såsom sanna vittnen sagt.
¶contracta erigitur Krympta lemmar gör han raka.
et submersus redditur Drunknad livet får tillbaka
plene sanitati. genom Eriks undermakt.
¶Sponsione facta voti ¶Erik löser prästens tunga,
vocem reddit sacerdoti så att han kan mässan sjunga,
et infanti tibiam. botar barnets sjuka fot.
¶Statim inter fratrum manus ¶Efter långa sjukdomsåren
frater minor surgit sanus lämnar franciskanern båren;
post longam miseriam. för sin Iamhet han fått bot
¶Sensum reddit mulieri, ¶Hon, som måste hållas bunden
que vix capi vel teneri för sitt vanvett, blir på stunden
poterat pre furia. med hans bistånd frisk igen.
¶O quam probant sanctum Dei ¶Att vår svaga tro förstärka
et confirmant fidem rei många under Gud täcks verka
tanta mirabilia. genom Erik konungen,
¶Ergo regi mirifico ¶Därför, I kristtrogna, sjungen,
laus letabundo cantico loven undergörarkungen,
frequentetur, som oss trofast hjälp beskär!
¶cuius fruens Upsalia ¶Uppsala hans närhet prisar,
salutari presencia ty sin nåd han städse visar
iocundetur. staden, där han skrinlagd är.
¶Tu sueorum rex, Erice, ¶Erik, sveakonung väldig,
magne martir et amice Guds martyr och kämpe, hell dig!
Dei, prece sedula Giv ditt rike lugn och frid!
¶venerantes te emenda Bed för oss, som dig åkalla,
et nos illi recommenda, och till Kristus för oss alla,
qui regnat in secula. härskaren till evig tid!
Amen Amen.

Översättn. Tryggve Lundén
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Josquin Desprez (c. 1450/55–1521)
AVE MARIA

Josquin Desprez var en musikalisk stjärna över hela Europa i början 
av 1500-talet och hans musik dyker upp på de mest oväntade ställen. 
Det är kanske inte så överraskande som man först skulle tro att hans 
verk hade funnit vägen också till katedralskolans bibliotek. Det finns i 
Tammelinus förteckning rentav två, kanske tre (mer om detta nedan) 
anteckningar som kan knytas till Josquin: dels posten Joschin de Pres 
4 partes (dvs. 4 stämböcker), dels Joskin Dascanii 4 partes. Den sena-
re torde syfta till Josquins period som anställd vid kardinal Ascanio 
Sforzas hov, varvid han ibland gick under namnet Josquin d’Asca-
nio. Men vilka av Josquins kompositioner som funnits i Åbo är förstås 
utifrån beskrivningen ett mysterium. Här har vi valt att presentera den 
fyrstämmiga Ave Maria -sättningen baserad på den vanligaste Ma-
ria-bönen, istället för Josquins mera allmänt kända Ave Maria ... Virgo 
Serena.

Jakob Meiland (1542–1577)
BEATI OMNES  

QUI TIMENT DOMINUM
Åbos position i Finlands sydvästra hörn och i direktkontakt med Öst-
ersjön ledde naturligt till en tät kontakt med de övriga städerna och 
länderna runt innanhavet. Redan en snabb granskning av repertoaren 

Ave Maria, gratia plena, Var hälsad, Maria, full av nåd,
Dominus tecum. Herren vare med dig.
Benedicta tu in mulieribus Välsignad är du bland kvinnor
et benedictus fructus ventris tui, och välsignad ditt skötes frukt,
Jesus Christus Filius  

Dei vivi.
Jesus Kristus, den le-

vande Guds son.
Et benedicta sint beata ubera tua, Och välsignade vare dina bröst
quae lactaverunt Regem regum som närde konungarnas Konung
et Dominum Deum nostrum. och Herren vår Gud.
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i andra städer runt Östersjön avslöjar en betydande gemensam reper-
toar med stark tonvikt på tyska tonsättare. En av dem som alldeles 
uppenbart var särskilt populär runt Östersjön var den i Dresden och 
Leipzig utbildade Jakob Meiland. Han var en produktiv tonsättare 
som bland annat introducerade venetianska inslag i vissa av sina kom-
positioner. Dessvärre dog han redan vid 35 års ålder och han därmed 
inte etablera en renommé på nivå med många av hans samtida. Tam-
melins anteckning visar att den femte stämboken i Meilands samling 
vad benämnd Vagans (»vandrande», dvs. stämman kunde vara tenor, 
sopran eller något annat, beroende på styckets sammansättning) och 
därmed kan vi med ganska stor säkerhet säga att det handlar om sam-
lingen Cantiones sacrae, utgiven år 1564 – den enda av hans samlingar 
där den femte stämman tituleras just vagans. Beati omnes qui timunt 
dominum är en sexstämmig sättning av Psalm 128.

Beati omnes qui timent 
Dominum,

Lycklig den som 
fruktar Herren

qui ambulant in viis eius. och vandrar på hans vägar.
Labores manuum tuarum 

quia manducabis:
Du skall njuta frukten 

av din möda.
beatus es, et bene tibi erit. Lycklig du! Det skall gå dig väl.
Uxor tua sicut vitis abundans 

in lateribus domus tuae;
Som en vinstock som bär frukt 

är hustrun i ditt hus,
filii tui sicut novellae olivarum 

in circuitu mensae tuae.
som plantor av olivträd är 

barnen kring ditt bord.
¶Ecce sic benedicetur homo 

qui timet Dominum.
¶Så blir den man välsignad 

som fruktar Herren.
Benedicat tibi Dominus ex Sion, Må Herren välsigna dig från Sion,
et videas bona Jerusalem 

omnibus diebus vitae tuae.
så att du får se Jerusalems 

lycka i alla dina dagar
Et videas filios filiorum tuorum: och får se barn till dina barn.
pacem super Israël. Må det gå Israel väl!

Psalm 128
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Anonym (Piae Cantiones 1582)
CASTITATIS SPECULUM

Efter en första exkursion in i katedralskolans bibliotek återvänder vi 
för en stund till sångsamlingen Piae Cantiones. Castitatis speculum åter-
finns, liksom den inledande Scholares convenite, i sångsamlingens av-
delning »De vita scholastica», ung. »om skollivet» eller »om det lärda 
livet». Den gemensamma nämnaren för dessa sånger är att de riktar 
sig till just skoldjäknar och andra studenter med råd och varningar på 
vägen in i lärdomens värld.

Castitatis speculum, 
scholares, amate,

Dygdens spegel må ni 
älska, studenter,

relinquentes seculum 
scholas frequentate,

lämna det världsliga och 
träda in i skolan,

puerorum rudimenta 
precor ut colatis

Jag ber er finna lärdo-
mens grunder

et virtutum incrementa 
summe diligatis.

och med flit sträva 
efter dygd.

¶Commessationibus sed 
heu iam assuescunt, 

¶Till synd har de 
nu vant sig,

Suis lectionibus omnino 
marcescunt,

sina lektioner bryr de 
sig alls inte om,

Sicut causae et causati se 
contingunt sedes, 

som orsak och påföljd 
ser ni detta:

Sic sunt Bacchus foederatii 
atque Ganimedes.

sådana är de som följer 
Bacchus och Ganymedes. 

¶Intricatis vestium gaudent 
ornamentis,

¶Med sirliga, pyntade 
kläder gläds de,

Et suorum crinium 
torvis polimentis, 

och granna lockar 
i sitt hår,

Gulam suam decorare 
fuco concupiscunt,

de längtar efter att pryda 
sina halsar,
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Anonym (Piae Cantiones 1582)
ZACHAEUS ARBORIS ASCENDIT

Den tvåstämmiga sången Zachaeus arboris ascendit är väl ungefär så 
enkel som en flerstämmig sång kan bli. Sången består av två fraser och 
efter den första byter de två stämmorna sinsemellan, så att hela sången 
bara innehåller två olika melodiska linjer. Vi demonstrerar detta med 
krummhorn och cornamus, utöver de sjungna verserna. En sång som 
denna torde också för 1500-talets djäknar ha varit en utmärkt första 
övning i flerstämmig sång.

Zachaeus arboris ascendit stipitem, Sackeus klättrar upp i trädets topp
ut Jesum cerneret coelorum 

hospitem.
för att få se Jesus, 

himlarnas Herre.
¶Zachaeus Iesum 

suscipit hospitio, 
¶Sackeus tog emot 

Jesus i sitt hem
Et caritatis pertractans officio. och tjänade honom med kärlek.
¶Illic perpendens cordis 

habitaculum,
¶Där vägde han sitt 

hjärtas bo:
Si quenquam defraudavi, 

reddam quadruplum.
om jag någon lurat skall 

jag fyrfalt återgälda.
¶Dimidium bonorum 

do pauperibus, 
¶Hälften av mitt goda 

skall de fattiga få,
Placatur Deus talibus muneribus. må Gud blidkas av sådana gåvor.

Magistratum honorare 
pauci iam addiscunt.

men ett fåtal blott minns 
att akta överheten.

¶Vitia dementiae 
Scholares fugate, 

¶Studenter, fly undan 
glömskans bördor,

Nectare Scientiae vos inebriate, drick av vetenskapens nektar,
Toto nisu custodite 

morum honestates, 
Vaka med all er kraft över 

dygdens vägar
Et aeternae vobis vitae 

dentur dignitates.
och er skall givas plats 

i det eviga livet.
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Daniel Friderici (1584–1638)
QUIS PUER, IMMANUEL

Den i Rostock verksamme Daniel Friderici var en tonsättare som 
på flera plan var relevant för musiken i katedralskolan. Även han hörde 
till de tonsättare som var populära runtom Östersjön, om än en ge-
neration efter Meiland, och därmed kunde man räkna med att finna 
hans alster också i Åbo. Friderici har emellertid också den särskilda 
distinktionen att han fick uppdraget att sammanställa en andra utgåva 
av samlingen Piae Cantiones, som publicerades år 1625. I den här utgå-
van inkluderade han utöver de tidigare verken också en rad av sina egna 
alster, som sedermera kommit att klinga genom seklerna i finländska 
skolor.

Friderici komponerade emellertid mycket annat också, däribland en 
diger samling s.k. bicinia, dvs. korta tvåstämmiga stycken som fungera-
de som praktiska övningar i kontrapunktisk sång. Det finns inga teck-
en på att just dessa sjungits i Åbo, men den här typen av verk, exem-
plifierad av Fridericis Quis puer, Immanuel, har med största säkerhets 
använts även i katedralskolans undervisning.

¶Et nos de tali laetantes 
convivio, 

¶Må också vi glädjas över 
detta gästabud,

Benedicamus Dominorum 
Domino.

och välsigna Herrarnas 
Herre.

¶Tibi nunc quoquae Christe 
qui nos satias, 

¶Dig, Kristus, som 
släcker vår törst,

Semper dicamus gratiarum gratias. ger vi därför alltid vårt tack.

Quis Puer? IMMANVEL: Vem är barnet? Immanuel!
Quid fert? promissa  

salutis,
Vad medför han? Fräls-

ningens löfte.
Ducit ad hunc puerum 

quae via: sola fides.
Vägen som bär till detta 

barn: tron allena.
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Daniel Friderici
PATER CREATOR MAXIME

En sångsamling som däremot verkar ha funnits i Åbo, utgående från 
Tammelin, är Fridericis Viridarium musicum, även den publicerad år 
1625. Den här samlingen har också påträffats i arkiv runtom i Sverige 
och så långt norrut som i Vasa, där den antagligen har ingått i trivial-
skolans bibliotek. Motetten Pater creator maxime är representativ för 
Fridericis lekfullt rytmiska stil, bekant från hans Piae Cantiones -sånger.

Josquin Desprez
KYRIE (Missa L’homme arme super voces musicales)

Bland de många dunkla formuleringarna i Tammelinus förteckning 
finns posten »Lomme arme 4 partes». Sången L’homme armé (Den 
rustade mannen) var mycket spridd under 14–1500-talen och utgjor-
de bland annat byggmaterial till åtminstone ett 40-tal flerstämmiga 
mässor, av snart sagt alla centrala tonsättare under perioden. Men 
vilken av dem kan det handla om här? Vi har att välja mellan tidiga 
exempel som Guillaume Dufays 1400-talsmässa, via mera exotiska 
tonsättare som Marbrianus de Orto, till de senare tonsättare som 

Pater creator maxime Fader, du störste skapare,
Quos condidisti, ne sine låt inte dem du skapat
Perire: custodi malis förstöras, utan skydda
Sed supplices ab omnibus. dina trogna från allt ont.
¶Fili redemptor optime, ¶Son, du bäste frälsare,
Tuo lavas quos sanguine: som med ditt blod borttvättar:
Iram coercens, improba undanröjer vrede och synd,
Mitis remitte crimina. lindra och förlåt våra brott.
¶Sacrator alme Spiritus ¶Helgande goda Ande,
Nos erudis qui caelitus, som himmelsk oss leder,
Post haec caduca tempora efter dessa förgängelsens tider,
Ad regna duc caelestia. led oss till det himmelska riket.

Georg Fabricius, 1567
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Ludwig Senfl och Giovanni Pierluigi da Palestrina. Vi har 
ändå valt att återvända till monumentalfiguren Josquin, en onekligen 
stark kandidat som tonsättaren bakom det verk som funnits i Åbo, 
och den ena av hans två mässor baserade på melodin. Mässans till-
namn »super voces musicales» hänvisar till Josquins kompositionsknep 
att för varje sats placera cantus firmus en ton högre än den föregåen-
de. Kyriesatsens presentation av den rustade mannen startar därmed 
på tonen c, även om satsen i övrigt är placerad i dorisk modus, från 
grundtonen d.

Jakob Meiland
IN EXITU ISRAEL

Vid sidan av den nedärvda polyfona stilen odlade Jakob Meiland också 
ett mera homofont deklamerande uttryck i vissa av sina verk, kanhän-
da under intryck av de protestantiska koralsatser som kommit att ka-
rakterisera den reformerade kyrkomusiken i Tyskland. Den sexdelade 
motetten In exitu Israel, som bygger på verser ur Psalm 114.

In exitu Israël de Aegypto, När Israel drog ut ur Egypten,
domus Jacob de 

populo barbaro,
Jakobs släkt från 

främlingars land,
¶Mare vidit, et fugit; ¶Havet såg det och flydde,
Jordanis conversus est retrorsum. Jordans vatten vek undan,
¶Montes exsultastis sicut arietes, ¶bergen hoppade som baggar
et colles sicut agni ovium. och höjderna som lamm.
¶A facie Domini mota est terra, ¶Bäva för Härskaren, du jord,
a facie Dei Jacob: bäva för Jakobs Gud,
¶Non nobis, Domine, non nobis, ¶Inte oss, Herre, inte oss
sed nomini tuo da gloriam: utan ditt namn skall du ge ära,

Kyrie eleison Herre förbarma dig,
Criste eleison Kristus förbarma dig,
Kyrie eleison. Herre förbarma dig.
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Gallus Dressler (1533 – c. 1589)
PETITE ET DABITUR VOBIS

En figur av jämbördiga musikaliska proportioner som Meiland var den 
i Magdeburg och senare i Zerbst verksamme tonsättaren och kantorn 
Gallus Dressler. I likhet med Meilands och Fridericis alster spreds 
Dresslers musik, som enskilda verk och i samlingar runt Östersjön och 
i biblioteket i Åbo verkar en av hans största samlingar, XC Cantiones 
(1570) eller någon av de senare upplagorna ha hittat. När Tammeli-
nus skrev sin förteckning på 1670-talet fanns emellertid bara en av de 
fem stämböckerna kvar i samlingarna och var därmed i praktiken helt 
obrukbar. Motetten Petite ed dabitur vobis använder ett avsnitt ur Lu-
kas evangelium, »be och ni skall få», och Dressler visar här en uppenbar 
förtjusning i att beskriva »bulta, så skall dörren öppnas».

Michael Praetorius (1571–1621) • Piae Cantiones 1625
PSALLITE UNIGENITO • GLADELIGH À 4

Ännu en återgång till Piae Cantiones skall vi företa, nu den andra utgå-
van från år 1625, och ett mysterium: I den här samlingen har Friderici 
inkluderat den översta stämman av fyra, av julsången Psallite unigenito, 

¶sed nos qui vivimus, 
benedicimus Domino, 

¶Men vi skall lova  
Herren

ex hoc nunc et usque in saeculum. nu och för evigt.
Psalmer 114–115

Petite et dabitur vobis; Be, så skall ni få. 
quærite et invenietis; Sök, så skall ni finna.
pulsate, et aperietur vobis. Bulta, så skall dörren öppnas.
¶Quisquis enim petit accipit: ¶Ty den som ber, han får, 
et quicunque quærit invenit: och den som söker, han finner,
et pulsanti aperietur. och för den som bultar 

skall dörren öppnas.
Luk. 11: 9–10
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som bland annat publicerats i Michael Praetorius Musae Sioniae, 
sjätte volymen. Den tyska texten som funnits parallellt med den latin-
ska refrängen, har i Piae Cantiones översatts till svenska, men frågan 
varför den här stämman inkluderats utan de tre andra har veterligen 
inte fått något svar. Som sådan är den, om inte oanvändbar, så i vart 
fall otymplig, eftersom de långa pauserna från den fyrstämmiga satsen 
inkluderats. I vår version har den svenska texten applicerats även på 
de frånvarande stämmorna till en hypotetisk fyrstämmig version sådan 
den kunde ha klingat i Åbo.

Psallite, unigenito 
Christo Dei Filio,

Lovsjung den enfödde 
Kristus, Guds son,

Redemptori Domino, Frälsaren, Herren,
puerulo, iacenti in praesepio. barnet som vilar i krubban.
Ein kleines Kindelein liegt 

in dem Krippelein.
Ett litet barn ligger 

i krubban,
Alle lieben Engelein dienen 

dem Kindelein, 
Alla kära änglar tjänar 

det lilla barnet
und singen ihm fein. och lovsjunger honom.
¶Gladeligh wij nu siunge tigh ¶Glatt vi nu dig lovsjunger,
ty tu lät mi födas tig af 

Jungfruw reen
ty du lät dig födas åt oss 

av Jungfrun ren
föruthan man och syndameen. utan man och synd.
Ett barn så degeligh 

ligger i krubbone,
Ett barn så skönt 

ligger i krubban,
alle helge Ængleskaar tiener 

den solen klaar.
alla heliga änglars skara 

tjänar denna klara sol.
Gladeligh, ty wil lofwe tig, Glatt vi nu dig lovar,
Guds son, Herre Jesu Christ, Guds son, Herre Jesus Kristus,
Gladeligh, ty ty äst wer frelserman Glatt, ty du är vår frälsare,
af Jungfrw fidt oss til stor 

frögd och saligheet.
av Jungfrun född oss till 

stor fröjd och salighet.
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Giaches de Wert (1535–1596)
DEUS JUSTUS ET SALVANS

En av de mest långväga samlingar som kommit till Katedralskolans 
bibliotek var den flamländska, men i Italien verksamma tonsättaren 
Giaches de Werts samling motetter för sex stämmor. I Tammelinus 
förteckning är den angiven som »Jaches Wertz Modulationum», samt 
uppgiften att endast tre stämböcker då fanns kvar. Wert blev framför 
allt berömd för sina nydanande madrigaler, som beredde vägen för 
Claudio Monteverdi och den nya estetik ur vilken barocken kom 
att utkristalliseras, men han lät också publicera åtminstone tre mo-
tettsamlingar. Den enda av dessa som använder titeln »Modulationum» 
är den som publicerades år 1582. Ur den här samlingen har vi valt att 
framföra motetten Deus justus et salvans, som med text från Jesajas låter 
Gud komma till tals i första person.

Christoph Demantius (1567–1643)
HERRE, NUN LÄSST DU

Det tyska språket torde ha varit starkt närvarande i 1500-talets Åbo. 
En orsak till detta var den Lutherska reformationen, med centrum i 
Tyskland, men redan långt tidigare hade Östersjöområdet förvandlats 
till något av ett ekonomiskt innanhav för den tyska Hansans köpmän. 
Deras inflytande sträckte sig inte bara till de egentliga Hansastäder-
na (närmaste granne till Åbo var Reval (Tallinn)), utan också till alla 
andra större handelsplatser runt Östersjön, inklusive både Åbo och 

Deus justus et salvans Det finns ingen annan Gud än jag,
non est  

praeter me,
ingen trofast Gud som 

hjälper utom jag.
convertimini  

ad me
Vänd er till mig, folk 

från hela jorden,
et salvi eritis omnes fines terrae, så skall ni bli hjälpta.
quia ego Deus et non est alius. Jag är Gud, ingen annan finns.

Jes. 45: 21–22
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Stockholm. Vi har redan varit inne på de tyska universitetens popula-
ritet med tanke på fortsatta studier, och utan tvivel har också sånger på 
tyska klingat i Katedralskolans salar.

Det blev under 1500-talets gång allt vanligare att förläggare utöver 
enskilda tonsättares musikpublikationer också sammanställde antolo-
gier kring olika teman, och flera av dessa återfanns i Åbo. Den tyske 
kantorn och läraren Erhard Bodenschatz samlade i början av 
1600-talet en enorm antologi i två volymer, sammanlagt över 260 verk, 
som han utgav under namnet Florilegium Portense åren 1618 och 1621. 
Eftersom bägge volymer trycktes i nio stämböcker vet vi inte med sä-
kerhet vilkendera som kommit till Åbo, men vi har valt att utgå från 
den tidigare och presenterar Christoph Demantius sexstämmiga 
version av Simeons lovsång. Demantius, som en stor del av sitt liv ver-
kade som kantor i katedralen i Freiburg, gick stilistiskt i Lassos fotspår 
och navigerade med en något konservativ hållning genom de musika-
liska omvälvningar som präglade det tidiga 1600-talet.

Herre, nun lestu deinen 
Diener im Friede fahren,

Herre, nu låter du din 
tjänare gå hem i frid,

wie Du gesagt hast, som du har lovat.
denn meine Augen haben 

deinen Heiland gesehen,
Ty mina ögon har skådat 

frälsningen
den Du bereitet hast für 

allen Völckern;
som du har berett 

åt alla folk,
ein Liecht zu erleuchten 

die Heyden
ett ljus med uppenbarelse 

åt hedningarna
und zum Preis deiner 

Volckes Israel.
och härlighet åt ditt 

folk Israel.
Luk. 2: 29–32
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Georg Blanckenmüller (c. 1540)
AUS TIEFER NOT

En betydligt tidigare antologi som använts i Katedralskolan var Jo-
hann Kugelmanns Concentus novi, publicerad år 1540. I den här 
tidiga samlingen protestantiska hymner återfinns bland annat en fyr-
stämmig sättning av Psalm 130 i Luthers tyska versparafras, Aus tiefer 
Not. Upphovsmannen till den här kompositionen är en viss Georg 
Blanckenmüller, om vilken föga är känt utöver det faktum att han 
varit verksam under 1500-talets tidiga decennier.

Auss tieffer not schrey ich zü dir, Av djupets nöd, o Gud, till dig
Herr Got, erhör mein rüffen, Jag ropa må och klaga:
Dein gnädig oren kör zü mir, Din' milda öron vänd till mig,
Und meiner pit sy öffen! Min röst låt dig behaga.
Dann so du das willt sehen an, Ty om du synden räkna vill
Was sünd und unrecht ist gethan, Och blott din stränga rätt se till,
Wer kan, Herr, vor dir bleiben? Ho kan då för dig bliva?
¶Bey dir gilt nichts dann 

gnad und gunst
¶Så är oss nu ej 

annat råd
Die sünden zü vergeben; Att synden från oss skilja
Es ist doch unnser thün umb sunst, Än fly i trone till din nåd,
Auch in dem besten leben. Din evigt goda vilja.
Vor dir sich niemand rühmen kan, På jorden finnes ingen man
Es müss dich förchten yederman Som lagen rätt fullborda kan;
Und deiner gnaden leben. Guds nåd var man behöver.
¶Darum auf Gott will hoffen ich, ¶Ty vill jag till den fasta grund
Auf mein verdienst nit bauwen; Som är Guds ord mig trygga
Auf in mein herz sol 

lassen sich,
Och hoppet om min 

frälsningsstund
Und seiner güte trauwen, På Gud allena bygga.
Die mir züsagt sein werdes wort, Min egen kraft ej här förslår,
Das ist mein trost und treuwer hort, Allena Herren allt förmår:
Des will ich allzeit harren. På honom jag förtröstar.

Psalmboken 1819 • Olaus Petri
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Orlando di Lasso
CANTATE DOMINO

Till sist återknyter vi kontakten med den mest kände tonsättaren i 
de tyska regionerna under 1500-talet, Orlando di Lasso. Cantate 
Domino, publicerad i ovan nämnda samling från år 1582, är en lovsång 
baserad på Psalm 96 och passar bra som avslutning på en konsert som 
denna.

Cantate Domino 
canticum novum; 

Sjung till Herrens ära, 
sjung en ny sång,

cantate Domino omnis  
terra.

sjung till Herrens ära, 
hela världen!

Cantate Domino, et 
benedicite nomini ejus;

Sjung till Herrens ära, 
prisa hans namn,

annuntiate de die in diem 
salutare ejus.

ropa ut hans seger 
dag efter dag!

Annuntiate inter gentes 
gloriam ejus;

Förkunna hans ära 
bland folken,

in omnibus populis mirabilia ejus. bland alla människor hans under!
Quoniam magnus Dominus, 

et laudabilis nimis:
Ty stor är Herren, högt 

är han prisad,
terribilis est super omnes deos. värd att frukta mer än alla gudar.
Quoniam omnes dii 

gentium daemonia;
Folkens alla gudar 

är avgudar,
Dominus autem caelos fecit. men Herren har gjort himlen.
Confessio et pulchritudo 

in conspectu ejus;
Han omges av prakt 

och glans,
sanctimonia et magnificentia 

in sanctificatione ejus.
av makt och härlighet 

i sitt tempel.
Afferte Domino, patriae gentium, Ära Herren, alla folkslag,
afferte Domino gloriam 

et honorem;
ära Herrens 

majestät,
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afferte Domino gloriam 
nomini ejus.

ära Herrens höga  
namn!

Tollite hostias, et introite 
in atria ejus;

Kom till hans förgårdar, 
kom med offer,

adorate Dominum in 
atrio sancto ejus.

fall ner inför Herren 
i helig skrud!

Psalm 96: 1–9
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GENTLEMAN OF  
THE CHAPEL ROYAL

 400 år sedan William Byrds död

Sång- och instrumentalensemble
I Dodici

Konstnärlig planering
George Parris

Ensemblernas sammansättningar på s.  7.



William Byrd (1543–1623)
Hear my prayer,  

O Lord

Have mercy upon me,  
O God

Browning • The Leaves be Green

Ah silly soul
Solist Sirkku Rintamäki

O Lord, how vain
Solist George Parris

Fantasia a3 I, II and III

Christ rising again 
– Christ is risen again

Kort paus 

Sångtexterna börjar på s. 78.
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O Lord, rebuke me not

Turn our captivity
Solister Sirkku Rintamäki • George Parris

In Nomine a5 (IV),  
Pavan & Galliard

Crowned with  
flow’rs and lilies

Solist Linnéa Sundfær-Casserly

Praise our Lord  
all ye Gentiles
Solist David Hackston

O Lord make  
thy servant Charles
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Text: George Parris • Översättning: Mats Lillhannus

GENTLEMAN OF  
THE CHAPEL ROYAL

I Dodici högtidlighåller 400 år sedan Wil-
liam Byrds (1543–1623) död med ett program bestående av 
hans utsökta men sällan framförda consort-musik. Den raffi-
nerade kombinationen av röster och viola da gamba, betraktad 
som den elisabetanska musikens kronjuvel, var exklusivt ämnad 

för de rikaste mecenaterna, inklusive de allra mest prestigefyllda: det 
kungliga kapellet, Chapel Royal.

Byrds liv sammanfaller med uppkomsten av »consort-music», en 
term som syftar på framförande av fantasior, anthems, sånger och dan-
ser i privata kretsar, för en utvald skara lyssnare eller helt enkelt för 
musikerna själva. Det främsta instrumentet för den här musiken var 
viola da gamba, på engelska »viol», som föredrogs på grund av dess för-
måga att efterlikna människoröstens klang, färg och konturer. I dessa 
stycken är sångrösterna och instrumenten praktiskt taget sammanlän-
kade, och kompletterar och växlar kontinuerligt med varandra – och 
är också ömsesidigt utbytbara – en ide som klart kontrasterar med 
dagsläget, där vi oftast tänker på sången och det instrumentala som 
separata helheter.

Den engelska tonsättaren William Byrd inledde sin anställning som 
Gentleman of the Chapel Royal år 1572. Under de följande två decennier-
na och efter kollegan Thomas Tallis död 1585, utvecklades Byrd till 
en kontrapunktens mästare i alla medier, sjungna och spelade. Hans 
musik trycktes sällan, utan cirkulerade istället i form av handskrivna 
stämböcker i stil med de berömda Dow Partbooks, uppkallade efter 
sin sammanställare, kalligrafen Robert Dow och en av de viktigaste 
källorna till den musik som framförs ikväll. Största delen av de övriga 
verken återfinns i Byrds sista publikation, Psalmes, Songs and Sonnets, 
utgiven år 1611, som med Byrds egna ord innehåller »musik för att gläd-
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ja varje humör: antingen melankoliskt, fröjdfullt eller en blandning av 
bägge två».

Kvällens konsert binder samman ett handplockat urval av Byrds 
musik för röster och gambor i flera olika format och från olika punkter 
i hans karriär. Hear my prayer, O Lord, O Lord, rebuke me not och Have 
mercy upon me, O God är alla sena verk och kanske de finaste exemplen 
på Byrds consort anthems. det här innebär att de var avsedda närmast 
enbart för enskilda andakter i drottning Elisabets kungliga kapell. I 
dessa verk, liksom i Christ rising again – Christ is risen again – en s.k. 
verse anthem – från början av 1580-talet, sjunger en solist en hymnlik-
nande fras som sedan upprepas av hela kören. Gamborna bidrar med 
ett kontinuerligt ackompanjemang, litet som en orgel i soloavsnitten 
och som jämbördiga med sångarna i köravsnitten. Dessa anthems 
behandlar allvarliga ämnen – »of Gravitie and Pietie», (om allvar och 
fromhet), som det hette på Byrds dagar – med consort anthems som 
förmedlar inledningsverserna i en av de sju botpsalmerna och Christ 
rising again – Christ is risen again som ett dramatiskt verk i två avsnitt 
kring för Påskdag. Ändå skulle framföranden av de här verken också 
ha tjänat som hovunderhållning: vart och ett bjuder på ett återhåll-
samt och känsligt bruk av ornament, njutbara övergångar mellan dur 
och moll och förtjusande melodier. Dessutom är alla de avslutande 
Amen-satserna i sig små fantasior – mästerliga utsmyckningar som all-
tid leder till ett positivt slutackord.

I själva verket kunde termen »Fantasia» användas om alla verk i det 
här programmet. Den bärande idén är uppfinningsrikedomen, ofta via 
imitation, som vid den här tiden var förhärskande i Byrds och hans 
samtidas vokala motetter. När Byrd började skriva instrumentala fan-
tasior så hämtade han direkt inspiration från sina vokala verk. I många 
fall är kopplingen till vokalmusik uppenbar. Browning är en femstäm-
mig fantasia för gambor baserad på en populär sång till orden ‘The lea-
ves be green, the nuts be brown, they hang so high, they will not come down’ 
(»löven är gröna, nötterna är bruna, de hänger så högt att de inte går att 
få ner»). Det här stycket, komponerat kring år 1577 är en uppsättning 

76 Gentleman of the Chapel Royal



om 20 variationer av sången, som är inspunnen i de olika stämmorna 
och i olika tonarter.

Ah silly soul, Turn our captivity, O Lord och Praise our Lord, O ye 
Gentiles publicerades alla i Byrds samling Psalmes, Songs, and Sonnets, 
som innehåller musik för röster och gambor. Det här erbjuder en 
viss flexibilitet i framförandet, då man kan välja olika kombinationer, 
kanske beroende på vilka instrument och röster man har tillgång till, 
vilket vi utforskar på olika sätt ikväll. Ah silly soul behandlas som en 
consort song (ett världsligt verk för en soloröst och fem gambor). Ing-
en källa anges för texten – Byrd själv kan rentav ha skrivit den. Turn 
our captivity, O Lord och Praise our Lord, O ye Gentiles är psalmton-
sättningar som hänvisar till Byrds sexstämmiga motetter, även om det 
engelska språket här inbjuder till en frejdigare, mera madrigalistisk 
behandling av texten.

Vevlirespelare och flöjtist. Gravyr, 1630,  
Charles David (1600–36).
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VERKEN
William Byrd (1543–1623)

HEAR MY PRAYER, O LORD

HAVE MERCY UPON ME, O GOD

BROWNING • THE LEAVES BE GREEN
5

Have mercy upon me, O God, 
after thy great goodness:

Förbarma dig, Gud, 
i din nåd,

and according to the multitude 
of thy mercies

stryk ut mina  
synder 

wipe away mine offences. i din stora godhet.
Wash me clean from 

my wickedness,
Gör mig fri från all 

min skuld
and purge me from my sins. och rena mig från min synd.
Amen. Amen.

Psalm 51: 1–3

Hear my prayer, O Lord, and 
consider my desire:

Herre, hör min bön, lyssna till 
mitt rop, du som håller ord,

hearken unto me for thy truth 
and righteousness’ sake.

svara mig, du som 
är rättfärdig.

And enter not into judgment 
with thy servant:

Ställ inte din tjänare 
inför din domstol,

for in thy sight shall no man 
living be justified.

ingen människa kan 
få rätt mot dig.

Psalm 143: 1–3

Alla översättningar av bibeltexter från Bibeln (2000). 
Andra översättningar Mats Lillhannus.
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AH SILLY SOUL
Solist Sirkku Rintamäki

O LORD, HOW VAIN
Solist George Parris

Oh Lord, how vain are all 
our frail delights;

Ack Herre, hur fåfänga är 
våra bräckliga behag;

How mixed with sour the 
sweet of our desire;

hur blandad med syra 
vår åtrås sötma;

How subject oft to Fortune’s 
subtle slights;

hur underkastad Ödets 
dunkla nycker;

How soon consumed, like 
snow against the fire.

Hur snart förtärd, som 
snön gentemot eld.

Sith in this life, our 
pleasures all be vain

Sådant är detta liv, våra 
nöjen fåfänga.

O Lord, grant me that I 
may them disdain.

Ack Herre, låt mig få 
förneka dem.

¶How fair in show where 
need doth force to wish;

¶Så fagert lockar allt 
det som vi begär,

Ah silly Soul, how are thy 
thoughts confounded

Ack, fåfänga själ, hur förvir-
rade flyr dina tankar

betwixt two loves that 
far unlikely are?

mellan två kärlekar så 
fjärran fångna?

Lust’s love is blind, and by 
no reason bounded.

Lustens kärlek är blind och 
ofjättrad av förnuft.

Heaven’s love is clear and 
fair beyond compare.

Himlens kärlek klar och 
skön utan like.

No wonder, though this love 
light not thy mind,

Ej att undra, fastän denna 
kärlek ej lyser ditt sinne,

Whilst looking through false 
love thine eyes are blind.

då dina ögon är förblindade 
genom falsk kärlek.
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FANTASIA A3 I, II AND III
5

CHRIST RISING AGAIN  
— CHRIST IS RISEN AGAIN

How much they loathe when 
heart hath them at will;

så usligt ringaktar hjärtat vad 
som redan vunnits;

How things possessed do 
seem not worth a rish,

så föga värdefullt ter sig 
gods som ägs

Where greedy minds for 
more do covet still.

då giriga sinnen trängtar 
efter ännu mer.

¶What prince so great as 
doth not seem to want;

¶Vilken uppburen prins 
verkar ej sakna,

What man so rich but still 
doth covet more;

vilken förmögen man trår ej 
efter rikedomar fler,

To whom so large was 
ever Fortune’s grant

Vem fick av Ödet en 
sådan lyckolott,

As for to have a quiet mind in store. att kunna leva med stillhet i sinnet.
Sir Philip Sidney (1554–1586)

Christ rising again from the 
dead, now dieth not.

Kristus har uppväckts från de 
döda och inte mer skall dö.

Death from henceforth hath 
no power upon him.

Döden är inte längre 
herre över honom.

For in that he died, he died 
but once to put away sin,

När han dog, dog han bort från 
synden, en gång för alla.

But in that he liveth, he 
liveth unto God.

När han nu lever, lever 
han för Gud.

And so likewise count 
yourselves dead unto sin,

Så skall också ni se på er själva:

But living unto God, in 
Christ, Jesus our Lord

i Kristus Jesus är ni döda för 
synden men lever för Gud.
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Kort paus

O LORD, REBUKE ME NOT

O Lord, rebuke me not in 
thine indignation: 

Herre, tukta mig inte 
i din vrede,

neither chasten me in 
thy displeasure.

straffa mig inte i din harm!

Have mercy upon me, O 
Lord, for I am weak: 

Förbarma dig, Herre, jag 
är kraftlös,

O Lord, heal me, for my 
bones are vexed.

bota mig, Herre, min 
kropp tvinar bort

Turn thee, O Lord, and 
deliver my soul: 

Kom tillbaka, Herre, 
rädda mitt liv,

O save me for thy Name’s sake. hjälp mig i din godhet,
Amen. Amen.

Psalm 6: 1–2, 4

¶Christ is risen again: 
the firstfruits of 
them that sleep.

¶Men nu har Kristus uppstått 
från de döda, som den 
förste av de avlidna.

For seeing, that by man 
came death:

Ty eftersom döden kom 
genom en människa

By man also cometh the 
resurrection of the dead.

kommer också uppståndelsen från 
de döda genom en människa.

For as by Adam all 
men do die,

Liksom alla dör 
genom Adam,

so by Christ, all men shall 
be restored to life.

så skall också alla få nytt 
liv genom Kristus.

Amen. Amen.
Romarbrevet 6: 9–11 

Första Korinthierbrevet 15: 20–22
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TURN OUR CAPTIVITY
Solister Sirkku Rintamäki • George Parris

IN NOMINE A5 (IV): 
PAVAN & GALLIARD

5

CROWNED WITH  
FLOW’RS AND LILIES 

(Elegy in memory of Queen Mary I)
Solist Linnéa Sundfær-Casserly

Crowned with flowers and 
lillies I saw the Muses

Krönt med liljor och blommor 
såg jag musorna

A shrine adorn above the 
sphere of crystal,

en minnesvård pynta 
ovan kristallsfären,

Therein to place a Queen 
who Fates refuses

för att däri lägga en Drottning 
som Ödet vägrar

A sacred tomb to give of 
fame immortal:

en helig grav att ge i odödlig 
berömmelse:

Turn our captivity, O Lord: Herre, vänd vårt öde,
as a brook  

in the South.
liksom du ger liv åt 

bäckarna i Negev.
They that sow in tears: shall 

reap in joyfulness.
De som sår under tårar skall 

skörda med jubel.
Going they went and wept, 

casting their seeds:
Gråtande går de och 

sår sin säd.
but coming, they shall 

come with jollity,
Jublande  

kommer de
carrying their sheaves with them. och bär sina kärvar.

Psalm 126: 5–7
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PRAISE OUR LORD  
ALL YE GENTILES

Solist David Hackston

Praise our Lord all ye Gentiles: 
praise him all ye people.

Prisa Herren, alla folk, lova 
honom, alla länder!

Because his mercy is 
confirmed upon us:

Väldig är hans godhet  
mot oss,

and his truth remaineth for ever. Herrens trofasthet är evig.
Amen. Amen.

Psalm 117

Mary she hight, of Henry 
great the daughter,

Maria hette hon, dotter till 
Henrik den store,

For whom these ladies came 
richly adorned,

för vilken dessa damer 
kom rikt smyckade,

And offered all with tears 
on golden altar

och presenterade i tårar vid 
det gyllene altaret

A sacred hymn, and singing 
thus, they mourned.

en helig hymn, och så 
sjungande, sörjde.

¶O worthy Queen! Though 
Fortune thee denieth

¶O upphöjda Drottning! 
Fastän Ödet nekar dig

A pyramid of gold to 
heaven aspiring,

en gyllene pyramid strä-
vande mot himlen,

Yet Virtue shining bright, 
which never dieth,

Skall ändå Ödet klart 
lysande, som aldrig dör,

Of thy good life on earth 
leaves such admiring

om ditt goda jordeliv lämna 
sådan beundran

That through the world 
so round the fame 
hath sounded

att världen runt 
berömmelsen  
klingat

Of Mary, noble Queen, of 
Britain crowned.

om Maria, ädla drottning, 
av Britannien krönt.
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O LORD  
MAKE THY SERVANT CHARLES

3

O Lord, make thy servant 
Charles our King, 

Herre, låt vår kungen  
Karl, 

to rejoice in thy strength; glada åt din styrka;
Give him his heart’s desire, Ger honom vad han önskar,
and deny not the request of his lips; och vägra ej det han ber om.
But prevent him with thine 

everlasting blessing,
Ge honom din eviga 

välsignelse,
And give him a long life, even 

for ever and ever.
och oändligt många 

levnadsår.
Amen. Amen.

Psalm 21: 2,4 (anpassad)

Elisabet, drottning av England av Guds nåde. 
etsning, Remigius Hogenberg, 1500-t.
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