
PoEsis
Bohuslän Big Band under ledning av 
Örjan Fahlström. Varbergs kammar-
kör samt sångare ur Erik Westbergs 
Vokalensemble under ledning av Erik 
Westberg.



program
Hammarsköld suite

för kör och jazzorkester av 
Örjan Fahlström

Text: Dag Hammarskjöld ur  
Markings (Vägmärken)

Översättning: W H Auden och  
Leif Sjöberg

1. THUS IT WAS
(choir a cappella)

2. TOWARDS NEW SHORES
3. THE LONGEST JOURNEY IS 

THE JOURNEY INWARDS
4. DAYS SLOWLY BLEEDS TO 

DEATH
5. AND ALL WAS SILENCE

Poesis
Svit för kör och jazzorkester av 
Örjan Fahlström

Texter av:
Harald Gaski / Lars Nordström
Mona Mörtlund
Rawdna Carita Eira
Carsten Palmaer

I. SJU SLAGS VATTEN 
Text: Harald Gaski / Lars  
Nordström
II. JAZZONATA 
(instrumental) 
III. ALLT ÄR FÖRÄNDRAT 
(a cappella) 
Text: Mona Mörtlund
IV. LÖP SVARTÖRA LÖP 
Epilog | Var 
Text: Rawdna Carita Eira
V. BERGETS HJÄRTA 
Text: Carsten Palmaer



Örjan Fahlström
Örjan Fahlström föddes 1953 och växte upp i Umeå där han 
började spela trummor redan vid 8 års ålder, startade sitt första 
storband vid 16 års ålder, och sökte in sig 1971 till Framnäs Folk-
högskola i Piteå för klassisk slagverksutbildning. Där han också 
startade ytterligare ett storband. 1976 inledde han sina studier i 
klassisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
I början av 1980 startade Örjan sitt ”Fahlström International Big 
Band ”eller ”FIBB” och i slutet av 80-talet blev Örjan konstnärlig 
ledare för Norrbotten Big Band. Han har också varit chefsdiri-
gent för Radio Big Band Frankfurt mellan 2008-2011.

Numera kombinerar han jobbet som professor i jazzkomposition 
med orkesterledning, dirigering, komposition och arrangör för 
såväl svenska som europeiska orkestrar och artister.



Bohuslän  
Big Band

Vi är en samtida jazzorkester som både värnar och utmanar 
storbandsgenren. Orädda och utforskande ger vi oss in i 
samarbeten med bredd och stor variation, för en publik som 
består av såväl stora som små.

Vår historia sträcker sig tillbaka till dagarna som militärorkester 
på Bohus bataljon i Uddevalla. I takt med att storbandsjazzen 
marscherade fram svängde även vi in på en ny bana under 
femtiotalet. Det blev startskottet för vad som idag är den 
internationellt kända jazzorkestern Bohuslän Big Band. Vårt 
musicerande är numera ett helt företag som sysselsätter 
tjugotalet heltidsanställda musiker, samspelta producenter och 
ledare.

Precis som när vi var en militärorkester verkar vi också 
idag i allmänhetens tjänst. Vår uppdragsgivare är idag 
Västra Götalandsregionen och vår mission är att trumma 
ut storbandsmusiken till regionens alla invånare, men även 
nationellt och internationellt. Vi brinner för att få fler att 
upptäcka den glädje, musikaliska kraft och variation som 
genren erbjuder människor i alla åldrar.



liNe-up

Träblås
Joakim Rolandson
Martin Svanström

Alberto Pinton
Mikael Karlsson

Henrik Büller

Trumpet
Lennart Grahn
Samuel Olsson
Robin Rydqvist

Jan Eliasson

Trombon
Niclas Rydh

Christer Olofsson
Hanne Småvik

Ingrid Utne

Piano Stefan Wingefors
Bas Yasuhito Mori

Trummor Göran Kroon



Varbergs kammarkör
Varbergs kammarkör, som bildades 1976, är en fristående ama-
törkör med professionell ambition. Kören har cirka 30 medlem-
mar, varav flera har musiken som yrke. Musikaliskt strävar kören 
efter att upprätthålla en stor bredd, med musik ur olika genrer 
och såväl a cappella-sång som samarbeten med olika konstel-
lationer av musiker och orkestrar. Efter framgångarna vid de 
internationella kördagarna i Prag 1994, då kören vann klassen 
“Mindre blandad kör” och blev utsedd till “Bästa kör alla kate-
gorier” bland 40 deltagande körer, öppnades många dörrar för 
Varbergs kammarkör. Kören har deltagit i ett flertal festivaler 
och körtävlingar och konserterar filtigt. För närvarande arbetar 
kören projektvis med dirigenterna Gunno Palmquist och Johan-
nes Landgren. Under arbetet med Poesis kommer Johannes 
Landgren att leda kören.



Erik Westbergs  
vokalensemblE
Erik Westbergs vokalensemble bildades 1993 och består van-
ligtvis av 20 sångare från norra Sverige och Finland. Ensemblen 
turnerar flitigt – genom åren har det blivit över 20 turnéer till 
såväl Asien som Nord- och Sydamerika.

Erik Westberg
Erik Westberg, född 1956 i Stockholm, har varit ledare för bland 
andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. 
Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt 
har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Ca-
nada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado 
de São Paulo, Brasilien. 1997 var han Artist- In-Residence vid 
Wollongong University, Australien. 2006 förärades han Konung-
ens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För 
betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 
2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Sedan 2003 är Erik 
Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhög-
skolan vid Luleå tekniska universitet.



haMMar-
SKjölD SuItE
för kör och jazzorkester av Örjan Fahlström

Text: Dag Hammarskjöld ur Markings (Vägmärken)
Översättning: W H Auden och Leif Sjöberg

1. THUS IT WAS
 (choir a cappella)
2. TOWARDS NEW SHORES
3. THE LONGEST JOURNEY IS THE JOURNEY INWARDS
4. DAYS SLOWLY BLEEDS TO DEATH
5. AND ALL WAS SILENCE
 

Compilation (2017) of music from MARKINGS – Vägmärken 
(2005) composed by Örjan Fahlström on commission by 
Norrbotten Band, Erik Westbergs Vokalensemble, Norrbot-
tensmusiken and Swedish National Radio (P2)



Texterna handlar om andlighet och den mänskliga själen och 
Dag Hammarskjölds förhållande till sin egen andlighet i sin re-
lation med Gud. Den klangliga utgångspunkten är det akustiska 
rummet och musiken som lågmäld och återhållen uttrycker den 
nakna människan och dennes universum av inre liv. Min egen 
tolkning av de tonsatta texterna präglas främst av polariteten 
mellan Dag Hammarskjölds inre andliga värld å ena sidan och 
hans politiska världsliga gärning å den andra och hans inre resa 
i relation till hans globala resa med hans tankar om döden och 
livet. 

Mitt under den intensiva kompositionsprocessen av ”The long-
est journey is the journey inwards” avled min Mor och det sorg-
liga beskedet kom samtidigt som jag komponerade ett centralt 
musikaliskt motiv i denna del. Helt ovetandes om hennes akuta 
tillstånd uppstod, genom ödets ironi en slags själens musik till 
hennes dödsögonblick. Denna dramatiska händelse påminde 
mig allt starkare om livets förgänglighet och flera av Dag Ham-
marskjölds texter kom mig väsentligt närmare.

I mitt kompositionsarbete har andningen, rösten och den 
mänskliga pulsen varit centrala utgångspunkter tillsammans 
med Dag Hammarskjölds personliga berättarform. 

The longest journey is the journey inwards. Of him who has 
chosen his destiny, Who has started upon his quest for the 
source of his being.”

Jag dedikerar denna komposition till min älskade dotter –  
Malena Cecila Olofsson Stalby.



1. THUS IT WAS
I am being driven forward 
Into an unknown land. 
The pass grows steeper, 
The air colder and sharper. 
A wind from my unknown goal 
Stirs the strings 
Of expectation. 

Still the question: 
Shall I ever get there? 
There where life resounds, 
A clear pure note 
In the silence.
Smiling, sincere, incorruptible–
Tomorrow we shall meet, 
Death and I– 
And he shall thrust his sword 
Into one who is wide awake.
But in the meantime how grievous the 
memory
Of hours fritted away

1. SÅ VAR DET
Vidare drives jag, 
in i ett okänt land. 
Marken blir hårdare, 
luften mer eggande kall. 
Rörda av vinden 
från mitt okända mål 
skälva strängarna i väntan.
Alltjämt frågande 
skall jag vara framme, 
där livet klingar ut – 
en klar enkel ton 
i tystnaden.

Leende, öppen, omutlig –
Imorgon skola vi mötas, 
döden och jag –. 
Han skall stöta sin värja i en vaken 
man.

Men hur svider ej minnet av var stund 
jag svindlar bort.



2. TOWARDS NEW SHORES
When the gun went off, he fell on his 
side beneath the maple trees.

The air is motionless in the moist 
dusk of the late July day, a dusk 
intensified by the heavy shadows of 
the leaves. His head rests in profile, 
the features finely chiseled but still 
immature–white against the gray of 
the sand, with a small wound in the 
temple. In this dead light, only the 
dark blood slowly welling from the 
nostrils has color.

Why–? Above the spreading pool of 
blood no questions reach the land you 
have sought. And no words can any 
longer call you back. –That eternal 
“Beyond”–where you are separated 
from us by a death chosen long befo-
re the bullet hit the temple.

You asked for burdens to carry– And 
howled when they were placed on 
your shoulders. 
Had you fancied another sort of 
burden? 
Did you believe in the anonymity of 
sacrifice? 
The sacrificial act and the sacrificial 
victim are opposites, and to be judged 
as such.

Here and now–only this is real: 
The good face of an old man, 
Caught naked in an unguarded mo-
ment, Without past, without future.

2. MOT NYA STRÄNDER 
När skottet gick, föll han åt sidan i 
gruset under lönnarna.

Luften står stilla i den sena julidagens 
regndunkel som förtätas i den tunga 
lövskuggan. 
Huvudet vilar i profil, med finskurna, 
ännu ej färdiga drag – blekt mot san-
dens grå, med ett 
litet sår vid tinningen. Blott det mörka 
blod som långsamt kväller ur näsan 
har färg i detta döda 
ljus.

Varför – ? Över den växande pölen av 
blod når inga frågor in i det land du 
sökt. Och inga ord kallar dig längre 
tillbaka. – Detta eviga ”bortom” 
– som kan skilja oss från de av döden 
valda
långt innan kulan träffat tinningen.

Bad om bördor att bära –. Och kved 
när de lades på dig. Var det en annan 
börda du tänkt dig? Trodde du på 
offrets anonymitet? Offerhandlingens 
offer är att bedömas som sin motsats.

Nu och här –. Verkligt är endast detta: 
   en gammal mans goda ansikte, 
   naket ett obevakat ögonblick 
   utan förflutet och utan framtid.



3. THE LONGEST JOURNEY  IS THE 
JOURNEY INWARDS
Echoing silence 
Darkness lit up by beams 
Light 
Seeking its counterpart 
In melody 
Stillness 
Striving for liberation 
In a word 
Life 
In dust 
In shadow 
How seldom growth and blossom 
How seldom fruit

The longest journey 
Is the journey inwards. 
Of him who has chosen his destiny, 
Who has started upon his quest 
For the source of his being 
(Is there a source?). 
He is still with you, 
But without relation, 
Isolated in your feeling 
Like one condemned to death 
Or one whom imminent farewell 
Prematurely dedicates 
To the loneliness which is the final lot 
of all.

Between you and him is distance, 
Uncertainty– Care.

He will see you withdrawing, 
Further and further, 
Hear your voices fading,
Fainter and fainter.

3. DEN LÄNGSTA RESAN ÄR RESAN 
INÅT
tonande tystnad 
strålfyllt mörker 
ljus 
som söker sin motsvarighet 
i melodi
stillhet 
som strävar mot förlösning 
i ord 
liv 
i mullens dunkel 
hur sällan växt och blom 
hur sällan frukt

Den längsta resan 
är resan inåt. 
Den som valt sitt öde, 
som anträtt färden mot sin egen 
botten 
(finns det någon botten?) 
ännu bland er
är han utom gemenskapen, 
isolerad i er känsla 
såsom den dödsdömde 
eller den det förestående avskedet 
i förtid viger
åt varje människas slutliga ensamhet.

Mellan er och honom är avstånd, 
är osäkerhet – hänsyn.

Själv skall han se er 
alltmera fjärran, höra edra rösters 
lockrop 
allt svagare.



4. DAY SLOWLY BLEEDS TO DEATH
Always fleeing, always waiting.
Prepared–when shall I confront my – 
Images, images–secretly related. 
Creating or destroying, 
in life, in dream, In art.
Every hour 
Eye to eye 
With this love 
Which sees all 
But overlooks 
In patience, 
Which is justice, 
But does not condemn 
If our glances
Mirror its own 
In humility.
Day slowly bleeds to death 
Through the wound made 
When the sharp horizon’s edge 
Ripped through the sky.
Into its now empty veins 
Seeps the darkness. 
The corpse stiffens, 
Embraced by the chill of night.
Over the dead one are lit 
Some silent stars.
Night is drawing nigh – 
Each day the first day: each day a life.
Each morning we must hold out the 
chalice of  our being to receive, to 
carry, and give back. 
It must be held out empty
–for the past must only be reflected 
in its polish, 
its shape, its capacity.
   ...and those things which for our 
unworthiness 
we dare not, and for our blindness we 
cannot ask,
vouchsafe to give us...

4. DAGEN FÖRBLÖDER LÅNGSAMT
Alltid flyende, alltid väntande.
Redo – när jag möter mitt – 
Bilder, bilder – med hemligt samband. 
Som skapar eller förintar, så i liv som 
dröm. 
Så i dikt.
Var stund 
öga mot öga 
med denna kärlek 
som ser allt 
men överser i tålamod, 
som är rätten 
men ej dömer 
om vår blick 
speglar dess egen 
i ödmjukhet.
Dagen förblöder långsamt 
genom snittet 
där horisontens egg har 
öppnat rymden.
In i dess tömda ådror 
silar mörkret. 
Kroppen stelnar 
famnad av nattens kyla.
Över den döde tändas 
stumma stjärnor.
Snart stundar natten – 
    Var dag den första –. Var dag ett liv.
    Var morgon skall vårt väsens skål 
räckas fram 
för att mottaga, bära och återskänka. 
Räckas fram 
tom – ty vad som gått före skall speg-
las blott i dess klarhet, dess form och 
dess vidd.
    – and those things which for our 
unworthiness 
we dare not, and for our blindness we 
cannot ask, 
vouchsafe to give us –



5. AND ALL WAS SILENCE
The moon was caught in the bran-
ches: 
Bound by its vow, 
My heart was heavy.

Naked against the night 
The trees slept. “Nevertheless, 
Not as I will....”

The burden remained mine: 
They could not hear my call, 
And all was silence.

Soon, now, the torches, the kiss: 
Soon the gray of dawn 
In the Judgment Hall.

What will their love help there? 
There, the question is only 
If I love them.

The road, 
You shall follow it.

The happiness,
You shall forget it.

The cup, 
You shall empty i.

The pain, 
You shall conceal it.

The truth, 
You shall be told it.

The end, 
You shall endure it.

4. OCH ALLT VAR TYSTNAD
Vintermånen 
fångats i grenverket. 
Tungt av mitt blod band löftet.

Runtom sov träden, 
nakna mot natthimmeln. 
”Dock icke som jag vill...”

Bördan förblev min. 
De förstod ej min vädjan. 
Och allt var tystnad.

Så facklorna och kyssen. 
Så den grå gryningen 
i palatset.

Vad hjälper deras kärlek? 
Nu gäller det blott 
om jag älskar dem.

Vägen, 
du skall följa den.

Lyckan, 
du skall glömma den.

Kalken, 
du skall tömma den.

Smärtan, 
du skall dölja den.

Svaret, 
du skall lära det.

Slutet, 
du skall bära det.





PoESiS
Svit för kör och jazzorkester av Örjan Fahlström

Texter av:
Harald Gaski / Lars Nordström
Mona Mörtlund
Rawdna Carita Eira
Carsten Palmaer

I. SJU SLAGS VATTEN
 lyrics: Harald Gaski / Lars Nordström

II. JAZZONATA
 (instrumental) 

III. ALLT ÄR FÖRÄNDRAT
 ( a cappella)
 lyrics: Mona Mörtlund

IV. LÖP SVARTÖRA LÖP
 Epilog | Var
 lyrics: Rawdna Carita Eira

V. BERGETS HJÄRTA
 lyrics: Carsten Palmaer

I dedicate this composition to my lovely grandchild – Tage  
Andreas Stalby. POESIS Suite for Choir & Jazz Orchestra 
Composed 2017 on commission by Norrbotten Big Band, Bo-
huslän Big Band and Statens kulturråd (Swedish Arts Council)



1. SJU SLAGS VATTEN
Samla sju slags vatten
sträcka sig efter regnbågen
gripa tag i höstens färger
– öka efter löftet

Finna sju slags vatten
drömma färgrika drömmar
flyga med sommarfågelns prakt
– öppna lyckans dörr

Smycka sig med sju slags vatten
ge liv år världen i norr
– den levande visdom vi ärvt

Tvaga sig med sju slags vatten
jojkande toner brusar
– solstrålarna visar stigen

2. JAZZONATA (instrumental)

3. ALLT ÄR FÖRÄNDRAT
Allt är förändrat
och det finns ingen väg tillbaka

Stjärnorna har bytt plats
och orden betyder något annat nu

Ögonen ser inte längre det de såg
och melodierna har inte längre sam-
ma klang

Men långt där framme,
nya ord att ta i handen,
nya väga, nya gläntor

och huden,
fastän skör och tunn nu,
ljus och ny
som morgonen



5. BERGETS HJÄRTA 
Allt som Gud har gjort har en egen 
själ,
natten bär på ett frö till en dag
Lyssna noga så hör du det bulta,
Bergets hjärta med lätta slag

Allt kan vittra sönder och allt kan gro,
hoppet lever för alla som vet.
I det hårdaste hårda så klappar
Bergets hjärta i hemlighet.

Tro, du måste våga tro
att människan är god, att världen vill 
dig väl.
Så tro, att rädslan blir till ro
för mister du din tro så mister du din 
själ.

Allt som Gud har gjort har en egen 
själ,
natten bär på ett frö till en dag
Lyssna noga så hör du det bulta,
Bergets hjärta med lätta slag

4. LÖP SVARTÖRA LÖP 
PROLOG
tretton år gammal
skar jag märket

det kolsvarta örat
stjärnepannan
de långa benen

han sprattlade
låst mellan mina
knän

jag strök den mjuka
kalvmulen
med blodiga
händer
och
släppte honom fri

löp svartöra löp

VAR
var
allt
är 
spritt
för
vinden
lille
kalven
bältet
var
var
kniven
den
hornlöse
var
var
var



turné
21 september, Vara Konserthus
22 september, Stora Teatern, Göteborg
23 september, Nöjeshallen, Varberg
24 september, Kulturhuset Najaden, Halmstad



bohuslanbigband.com

BOHUSlän BIG BanD Är eN DeL av VAra kONSeRthUS


