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Gustaf Sjökvist - till minne
Den 15 februari 2015 avled Gustaf Sjökvist efter en lång tids sjukdom.

Han var aktiv in i det sista. Bara ett par veckor innan sin bortgång arbetade vi tillsammans med 
redigeringen av denna CD. Gustaf lämnar ett stort tomrum efter sig som musiker och som vän. 

Patrik Sandin



Det har varit spännande och stimulerande att skriva Lukaspassionen. 
Göran Greiders målande texter har varit en stor inspirationskälla och hans generösa 
öppenhet i samarbetet har underlättat processen att sammanfläta ord och ton. 
Under min tid på Musikhögskolan i Malmö sjöng jag Bachs Matteuspassion många gånger 
i Malmö Kammarkör under ledning av Dan-Olof Stenlund och min fascination över Bachs 
musik har jag med mig från den tiden. Därför var det naturligt att komponera Lukaspassionen 
med avstamp i barockstilen, som bas för utflykter i mer nutida tonspråk, som en pendang 
till Greiders förhållningssätt till de ursprungliga texterna i Lukasevangeliet som avstamp för 
textliga reflektioner och iakttagelser i vår tid. 

Rolf Martinsson

Evangelierna förblir underligt aktuella: Det går nästan att läsa dem som nyhetsartiklar. 
Och då handlar de om krig, ockupation, imperier, civila människors lidande – och hopp. 
Jerusalem var för tvåtusen år sedan en ockuperad stad. Sångtexterna jag skrivit är ett försök att 
berätta Lukasevangeliet med en nutida utgångspunkt, utan att för den skull bli nuets fånge. 
Och Rolf Martinsson gillar jag för att han som få andra också kan skriva fantastiska melodier. 
Det finns ett leende i hans musik. Sammantaget andas därför den här Lukaspassionen, trots 
sina ofta mörka teman, med liksom lätta andetag och med mycket ljus och många färger:

Gul och vit och röd!
Påskens vilda färger
skriker liv och död.
Göran Greider
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INNEHÅLL

[1]  Inledning - kör Jerusalem, i staden utan hopp  4,27
[2] Kör a capella Gul och vit och röd!   0,55
[3] Läsning Nu närmade sig det osyrade brödets högtid  1,01
[4] Mellanspel     1,00
[5] Recitativ och solo När stunden var inne   4,06
[6] Solo Alltid skall vi vända åter    2,58
[7] Dialog Simon, Simon    2,11
[8] Solo och kör Om någon sårar mig   3,11
[9] Recitativ och solo Sedan gick Jesus ut ur staden  2,48
[10]  Duett I Getsemane     2,56
[11] Recitativ och dialog Medan Jesus ännu talade  3,23 
[12] Talkör Mörkret har makten    0,41
[13] Recitativ och dialog De grep Jesus   4,09
[14] Mellanspel och solo Vi vet så litet om oss själva  3,57
[15] Soli och koral Ljuset kommer först   5,06
[16] Solo och kör Öppna en väg för ljuset   4,00

Total speltid cd 1: 47,00
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[1] Recitativ, dialog och kör Alla de församlade bröt nu upp 4,09
[2] Kör Pontius Pilatus står inför Jesus   0,48
[3] Läsning När Herodes såg Jesus    0,48
[4] Mellanspel     1,07
[5] Solo Maria Magdalena    4,06
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[7] Recitativ, solo och kör Pilatus kallade samman  3,06
[8] Damkör, soli och koral I staden, rövad på all frid  4,12
[9] Recitativ, kör och solo När de förde bort Jesus  4,56
[10] Kör Se på honom nu     2,26
[11] Recitativ och dialog Den ene av förbrytarna  4,36
[12] Mellanspel     3,18
[13] Läsning Nu fanns det en rådsherre   1,10
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1. Inledning - kör
Jerusalem, Jerusalem 
i staden utan hopp
bland främmande soldater
i fattigt gråa gränder
där folket är en kvinna,
där världen är ett barn,
ska alla snart förnyas
i Jesu Kristi händer.

Så skynda, skynda fram
Maria Magdalena
och Petrus och Johannes
– med bud att tiden vänder.
En påsk för länge sen
i staden utan hopp
bland främmande soldater
när undrens under händer.

Jerusalem, Jerusalem …

2. Kör a capella
Gul och vit och röd!
Påskens vilda färger
skriker liv och död.
Skuggan följer ljuset.

Jesus går i staden.
Döden döljs i bruset.

3. Läsning
Nu närmade sig det osyrade brödets hög-
tid, som kallas påsk. Översteprästerna och
de skriftlärda sökte efter bästa sättet att 
röja honom ur vägen – de var rädda för 
folket. Men Satan for in i Judas, som 
kallades Iskariot och som var en av de 
tolv. Han gick till översteprästerna och 
officerarna i tempelvakten och talade med 
dem om hur han skulle kunna utlämna 
Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd 
honom pengar. Han gick med på 
deras anbud och sökte ett tillfälle 
att utlämna honom utan att folket 
var med.

4. Mellanspel

5. Recitativ och solo 
När stunden var inne lade han sig till 
bords tillsammans med apostlarna. 
Han sade till dem:
– Hur har jag inte längtat efter att få äta 
denna påskmåltid med er innan mitt lidan-
de börjar. Jag säger er: jag kommer inte att 
äta den igen förrän den får sin fullkomning 
i Guds rike.

TEXTER
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Man räckte honom en bägare, och han 
tackade Gud och sade:
– Ta detta och dela det mellan er. Jag säger 
er: från denna stund skall jag inte dricka av
det som vinstocken ger förrän Guds rike har 
kommit.
Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, 
bröt det och gav åt dem och sade:
– Detta är min kropp som blir offrad för er. 
Gör detta till minne av mig.
Efter måltiden tog han på samma sätt 
bägaren och sade:
– Denna bägare är det nya förbundet genom 
mitt blod, som blir utgjutet för er. Dock,
den som förråder mig har sin hand här på 
bordet tillsammans med mig. Människo-
sonen går den väg som är bestämd, men 
ve den människa genom vilken han blir 
förrådd!

6. Solo
Alltid ska vi vända åter 
till en sista måltid. 
Och den minsta är den största,
det sista är det första.
Var vi än ska se varann
bryts och delas brödet.
Tusen år och nästa dag:
allas bröd är lag.
Alltid ska vi söka stunden

var och en är här.
Jesu blick ska vila sig
så tungt och lätt på dig.
Allas bröd är Jesu lag,
ingen lämnas utan.
Nästa dag och tusen år
läker blicken sår.

7. Dialog 
– Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig 
att få sålla er som vete. Men jag har bett för 
dig att din tro inte skall ta slut. Och när 
du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina 
bröder.
Simon sade:
– Med dig, herre, är jag beredd att 
gå både i fängelse och i döden.
Han svarade: – Jag säger dig, Petrus: 
tuppen skall inte gala i natt förrän du tre 
gånger har förnekat att du känner mig.

8. Solo och kör 
Om någon sårar mig 
så vet jag att jag gråter
– fast det är inte alls
en förutsägelse!
När Jesus förutser 
att Petrus svek ska komma, 
betyder det ju bara 
att Jesus ser en själ. 
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Han ser en mänskas stora
men sköra, sköra själ:
Den flackar lätt och släcks
i övermaktens natt.

Och det är Jesu insikt 
men ingen ödestro
– att om han sårar mig
så vet jag att jag gråter.

9. Recitativ och solo
Sedan gick Jesus ut ur staden och begav 
sig som vanligt till Olivberget, och 
lärjungarna följde med. När han kom dit 
sade han till dem:
– Be att ni inte utsätts för prövning.
Själv drog han sig undan ifrån dem, 
ungefär ett stenkast, föll på knä och bad:
– Fader, om du vill det, så ta bort denna 
bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte 
min.
En ängel från himlen visade sig för 
honom och gav honom kraft. I sin ångest 
bad han allt ivrigare, och svetten drop-
pade som blod ner på marken. När han 
steg upp från bönen och kom tillbaka till 
lärjungarna fann han att de hade somnat, 
tyngda av sorg, och han sade till dem:
– Hur kan ni sova? Stig upp och be att ni 
inte utsätts för prövning.

10. Duett 
I Getsemane, 
under trädens grönska, 
i det ljumma dunklet, 
stiger Jesus upp.

I Getsemane 
– tvivlets dunkla plats –
där blixtrar svärden genom 
Jesu sista frihet. 

Våldet är en väg 
synlig blott i mörker. 
I Getsemane
går en natt till ända. 

Svekets djupa natt
stryker inte ut 
Jesu anletsdrag 
i Getsemane.

11. Recitativ och dialog 
Medan Jesus ännu talade kom det en stor 
skara människor. Han som hette Judas, 
en av de tolv, visade vägen, och han gick 
fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus 
sade till honom:
– Judas, förråder du Människosonen med 
en kyss?
När de som var med Jesus såg vad som 
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skulle hända sade de:
– Herre, skall vi ta till våra svärd?
Och en av dem slog till mot överstepräs-
tens tjänare och högg av honom högra 
örat. 
Men då sade Jesus:
– Nu räcker det.
Och han rörde vid mannens öra och läkte 
honom. Sedan sade Jesus till de öveste-
präster och officerare vid tempelvakten 
och äldste som hade kommit dit för att 
gripa honom:
– Som mot en rövare har ni gått ut med 
svärd och påkar. Dag efter dag var jag hos 
er i templet, och ni lyfte inte er hand mot 
mig. Men detta är er stund, nu har mörkret 
makten.

12. Talkör
Mörkret har makten. 
Makten är mörkret. 
Mörkrets missiler 
lyser på himlen

Makten är terrorn.
Terrorn är makten.
Terrorns missiler
lyser i natten.

Terrorn är mörker.

Mörkret är terror.
Maktens missiler
lyser på himlen –

13. Recitativ och dialog 
De grep Jesus och förde honom till 
översteprästens hus. Petrus följde efter 
på avstånd. De gjorde upp en eld mitt 
på gården och slog sig ner omkring den, 
och Petrus satte sig mitt ibland dem. En 
tjänsteflicka fick se honom där han satt 
i eldskenet, och hon såg noga på honom 
och sade:
– Den där mannen var också med 
honom.
Men Petrus förnekade det:
– Nej, jag känner honom inte.
Strax efteråt fick en annan syn på honom 
och sade:
– Du hör också till dem.
Petrus sade:
– Nej, det gör jag inte.
En timme senare var det någon som 
försäkrade:
– Visst var den där också med honom, 
och han är ju från Galiléen.
Men Petrus sade:
– Jag förstår inte vad du menar.

Och just som han sade det gol en tupp. 
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Då vände sig Herren om och såg på 
Petrus, och Petrus kom ihåg detta som 
Herren hade sagt till honom: ”Innan 
tuppen gal i natt har du förnekat mig tre 
gånger”, och han gick ut och grät bittert.

14. Mellanspel och solo 
Vi vet så litet om oss själva. 
Vad gör mig rädd, vad får mig att skälva? 

Och den som säkrast är på allt 
ska känna sockret smaka salt. 

Petrus bittra tårar väter jorden. 
De blir till ärr, de tunga orden. 

Vi bär vår fulla mänsklighet 
som Petrus ärr i evighet.

15. Soli och koral
Ljuset kommer först. 
Skuggan följer ljuset.
Mörkret har en tröst:
Ljuset kommer först.

Dagen härdar ut.
Ljuset har en början.
Mörkret har ett slut.
Dagen härdar ut.

Och Petrus och Maria 
går runt i varje gränd
och tar varandras händer
när sol och skugga vänt.

Ett stråk av ljus i öster
belyser mörkrets land
och alla morgonröster
ska knyta nya band.

16. Solo och kör
Öppna en väg för ljuset 
som segrar över mörkret
och fyller oss med liv.
Det är vår bön.

Öppna en väg för livet 
som vinner över döden
och fyller oss med kärlek.
Det är vår bön.

Öppna en väg för kärleken
som segrar över hatet,
som blir en väg för ljuset,
En väg för livet,
och fyller oss med tro.
Det är vår bön.
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1. Recitativ, dialog och kör
Alla de församlade bröt nu upp och förde 
Jesus till Pilatus. Där anklagade de honom 
och sade:
– Vi har funnit att den här mannen 
förleder vårt folk, han vill förhindra att vi 
betalar skatt till kejsaren och säger sig vara 
Messias och kung.
Pilatus frågade honom:
– Du är alltså judarnas kung?
Han svarade:
– Du själv säger det.
Då sade Pilatus till översteprästerna och 
folkmassan:
– Jag kan inte finna något brottsligt hos 
den här mannen.
Men de stod på sig:
– Han hetsar upp folket i hela Judéen 
med sin undervisning, från Galiléen och 
ända hit.

Folk! Och prästers skrik! 
Gul och röd och vit!
Jesus står helt stilla Påskens vilda färger
i Jerusalem. i Jerusalem
Staden i panik! skriker ända hit.

När Pilatus hörde detta frågade han om 
mannen var från Galiléen, och när han
fick veta att han kom från Herodes områ-

de skickade han honom vidare till denne,
som också han befann sig i Jerusalem 
under de dagarna.

2. Kör
Pontius Pilatus 
står inför Jesus. 
Pontius Pilatus 
tvår sina händer. 

Pontius Pilatus 
står inför Jesus. 
Pontius Pilatus
kan inte döma.

Pontius Pilatus
tvår sina händer. 
Romerska riket
härskar på jorden.

Romerska rikets
Pontius Pilatus
står inför Jesus. 
kan inte döma. 

3. Läsning
När Herodes såg Jesus blev han mycket 
glad. Han hade länge velat träffa honom 
eftersom han hade hört talas om honom, 
och han hoppades få se honom utföra 

CD 2



något tecken. Nu ställde han en mängd 
frågor till honom, men Jesus svarade inte.
Översteprästerna och de skriftlärda stod 
där och anklagade honom häftigt. Hero-
des och hans soldater fylldes då av förakt 
för honom och gjorde narr av honom 
genom att sätta på honom en praktfull 
mantel. Sedan skickade han honom till-
baka till Pilatus. Den dagen blev Herodes 
och Pilatus vänner; förut hade det rått 
fiendskap mellan dem.

4. Mellanspel

5. Solo
Maria Magdalena 
hör om maktens män, 
ryktet går i staden. 
Timmarna är sena. 

Maria Magdalena
i stadens alla gränder 
hör om maktens män, 
samma gamla visa. 
Timmarna är sena. 

Maria Magdalena
gömmer sig i natten
går i alla gränder.
Timmarna är sena.

Maria Magdalena
när natten aldrig vänder,
går i männens skugga,
flyr i maktens stad.
Timmarna är sena.

Maria Magdalena
bär på männens mörker,
ljuset bär sin skugga.
Timmarna är sena.

6. Kör a cappella
Gul och vit och röd!
Påskens alla färger
skriker liv och död.
Skuggan följer ljuset.
Jesus går mot korset.
Döden döljs i bruset.

7. Recitativ, solo och kör 
Pilatus kallade samman översteprästerna 
och rådsmedlemmarna och folket och
sade:
– Ni har fört hit den här mannen och 
anklagat honom för att uppvigla folket. 
Jag har nu förhört honom i er närvaro 
men kan inte  finna honom skyldig till 
något av det som ni anklagar honom för. 
Det kan inte Herodes heller, och därför 
har han skickat tillbaka honom till oss. 
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Han har inte gjort något som förtjänar 
döden. Jag skall ge honom en läxa, sedan 
släpper jag honom.
Då skrek hela hopen:
– Döda honom och låt oss få Barabbas fri.
Pilatus tog till orda igen; han ville gärna 
frige Jesus. Men då ropade de i ett:
– Korsfäst, korsfäst honom!

Han frigav mannen som satt i fängelse för 
upplopp och mord, den som de ville ha
fri, men Jesus utlämnade han, så att de 
fick göra som de ville.

8. Damkör, soli och kör 
I staden, rövad 
på all frid,
ska den bli fri,
som lovar mod.

Och Barabbas 
har lovat hämnd, 
har lovat strid 
och upprorsmod.

Men vad slags hopp
fick folket från Jesus?
– Ett annat hopp,
ett annat mod.

Ett annat ljus,
en annan värld,
ett kungarike
man ej förstod.

O tårar, sorg och klagan, 
och allt vi ej förstod:
Att hoppets pris ska sättas 
i Jesu Kristi blod!
Vi såg ju folket plågas 
på Palestinas jord.
Och folket sökte hämnden 
i Jesu Kristi blod!

9. Recitativ, kör och solo 
När de förde bort Jesus hejdade de 
en man från Kyrene som hette Simon 
och som var på väg in från landet och 
lät honom ta korset på sig och bära det 
efter Jesus. En stor folkmassa följde med, 
och kvinnor som sörjde och klagade över 
honom.

Vi gråter, sörjer, 
klagar högt 
att hoppets pris
har satts i blod. 

Man hängde folket 
på ett kors 
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och folket krävde 
Jesu blod.

De förde också ut två förbrytare för att 
avrätta dem tillsammans med honom. 
När de kom till den plats som kallas 
Skallen korfäste de honom och förbrytar-
na, den ene till höger och den andre till 
vänster.
Jesus sade:
– Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.
De delade upp hans kläder och kastade 
lott om dem. Folket stod där och såg på.
Rådsmedlemmarna hånade honom och 
sade:
– Andra har han hjälpt, nu få han hjälpa 
sig själv, om han är Guds Messias, den 
utvalde.
Också soldaterna gjorde narr av honom.

10. Kör och koral
Se på honom nu 
och skratta rått, publik! 
Hammarslag och skratt
dånar kring Messias. 

Se hans trasor nu
och hånle, du soldat!
Hammarslag och hat
viner kring Messias.

Se hans vanmakt nu
och smäda, du med makt!
Hammarslag och skrik 
dånar kring Messias.

Befrielsens mirakel: 
som vattnets stilla brus. 
De minsta kommer till mig 
på sommarängen ljus. 

Förlåtelsens mirakel
är allas möjlighet –
”Förlåt dem, ende fader
förlåt all evighet.”

11. Recitativ och dialog
Den ene av förbrytarna som hängde där 
smädade honom och sade:
– Är inte du Messias? Hjälp då dig själv 
och oss.
Men då tillrättavisade honom den andre:
– Är du inte ens rädd för Gud, du som 
har fått samma straff ? Vi har dömts med 
rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han 
har inte gjort något ont.
Och han sade:
– Jesus, tänk på mig när du kommer med 
ditt rike.
Jesus svarade:
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– Sannerligen, redan i dag skall du vara 
med mig i paradiset.

Det var nu kring sjätte timmen. Då blev 
det mörkt över hela jorden ända till nion-
de timmen, det var solen som förmörka-
des. Förhänget i templet brast mitt itu. 
Och Jesus ropade med hög röst:
– Fader i dina händer lämnar jag min 
ande.
När han sagt detta slutade han att andas.

12. Mellanspel

13. Läsning
Nu fanns det en rådsherre vid namn 
Josef, en god och rättfärdig man som inte 
hade haft någon del i de andras beslut 
och åtgärder. Han var från Arimataia, en 
stad i Judéen, och han väntade på Guds 
rike. Josef gick till Pilatus och bad att få 
Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den 
i linnetyg och lade den i en klippgrav 
där ännu ingen hade blivit lagd. Det var 
förberedelsedag, och sabbaten skulle just 
börja. Kvinnorna som hade kommit från 
Galiléen tillsammans med Jesus följde 
med och såg graven och hur hans kropp 
lades där. När de hade återvänt hem gjor-
de de i ordning välluktande kryddor och 

oljor, och sabbaten tillbringade de efter 
lagens bud i stillhet.

14. Damkör och solo
Från Galiléens minsta byar 
vi följde honom ända hit,
och det är vi som är kvinnorna 
inunder Palestinas skyar. 

Vid graven minns vi varje ord, 
och allt han var och allt han gjorde.
Han såg på var och en av oss 
som gick på Palestinas jord. 

Han lossade de hårda banden.
Han såg på liljorna på marken.
Han följde sparvarna i skyn.
Han höll ett senapskorn i handen.

Och jag är en av dem som gått
och gått i tusen år och mer.
Jag står intill dig i en stad
dit dina egna steg har nått.

Från Galiléens minsta byar
vi följde honom ända hit
och jag är en av kvinnorna
som vandrar under världens skyar.
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15. Avslutning – kör och soli

Dagarna är långa – dagarna är korta.
Vem var du som lämnade oss kvar?

Vem var du som gick med oss längs varje stig?
Ingen av oss vet och ingen ger oss svar.

Vem var du som visade dig och sen var borta?
Vem var du som följde oss i varje rum?

Barnen skrattar i det höga sommargräset
– allt är fjärran som på bilder i ett album.

Nätterna är långa, gryningarna längre.
Men djupt i mörkret lyser hoppet om ett svar.

Dagarna är långa – dagarna är korta.
Vem är du som genomsyrar allt vårt hopp?

Brödet bryts och du är där som koltrastsång
– det som skimrar under solen är din kropp!

Vem är du som visar dig för en och många?
Vem är du som överskrider liv och död?

Dagarna kan tystna – dagarna kan jubla!
Vem är du som genomsyrar allt vårt bröd?

Döden överspolas av ett livets vatten.

Våldets öar grönskar åter där du går.

Mörkret viker för en okänd fågels sång,
stenarna har rullats undan – det är vår.
Dagarna är våra – dagarna är dina.

Påsken lyser mot oss gul och vit och röd.

Text ur Lukasevangeliets kapitel 21 och 22 
i urval av Esbjörn Särdquist.
Text sats 16 av Lars Björklund,
övriga texter av Göran Greider.

CD 2



BIOGRAFIER
Rolf Martinsson är en av Sveriges ledande tonsättare med en rad internationella framföran-
den i konserthus som Philharmonie och Konzerthaus i Berlin, Musikverein och Konzerthaus 
i Wien, Salzburger Festspielhaus, Royal Festival Hall i London, Carnegie Hall i New York, 
Suntory Hall i Tokyo, Concertgebouw i Amsterdam, i samarbete med solister som Lisa 
Larsson, Anne-Sofie von Otter, Martin Fröst, Håkan Hardenberger och Christian Lindberg 
och orkestrar som Cleveland Orchestra, Radio Sinfonieorchester Wien, BBC Symphony 
Orchestra, NDR Sinfonierorchester, Academy of St. Martin in the Fields, Detroit och Boston 
Symphony Orchestra. 
Martinsson är professor i komposition vid Musikhögskolan i Malmö sedan 2006 och Com-
poser in Residence med Netherlands Philharmonic Orchestra i Concertgebouw i Amsterdam 
2014/2015 samt i Helsingborgs Symfoniorkester 2014-2017. 
Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. År 2008 presenterades över 20 verk av Mar-
tinsson under Stockholm International Composer Festival. Samarbetet med sopranen Lisa 
Larsson har lett till en rad vokalverk för röst och orkester/stråkorkester och de internationella 
samarbetena inkluderar Tonhalle-Orchester Zürich, Philharmonia Orchestra i Royal Festival 
Hall/London, Netherlands Philharmonic Orchestra i Concertgebouw/Amsterdam, Helsinki 
Philharmonic Orchestra Musiikkitalo/Helsingfors, Göteborgs Symfoniker, Scottish Chamber 
Orchestra, Stuttgart Kammerorchester, Svenska Kammarorkestern med flera.

Göran Greider, född 1959, är författare och journalist. Han har utgivit ett tiotal diktsam-
lingar, senast Och dagarna är som små sekel och en rad debattböcker och biografier, bland 
annat över Olof Palme och Dan Andersson. Han skriver ofta om klassisk musik, bland annat 
i tidskriften Arena. 



Gustaf Sjökvists kammarkör grundades 1994 och har kommit att bli en viktig faktor i det 
stockholmska musiklivet. Körens stora intresse för musik från vår egen tid har inneburit en 
rad uruppföranden av bl. a. Lars Edlund, Jan Sandström, Georg Riedel, Bo Holten, Thomas 
Jennefelt, Paula af Malmborg och inte minst Sven-David Sandström. Med den senare har 
kören samarbetat under flera år och uruppfört ett fyrtiotal verk. Kören har samarbetat med 
en rad artister som Malena Ernman, Anne Sofie von Otter, Peter Mattei, Barbara Hendricks, 
Kiri Te Kanawa, Edita Gruberova, Magnus Lindgren, Jan Lundgren och Lill Lindfors. 2002 
samarbetade kören med The Real Group i ett tjugofemtal konserter runt om i Sverige och 
Norge. Kören har genomfört en omfattande turnéverksamhet i Norden, Europa, Afrika, 
Nordamerika och Asien.
Körens diskografi består av ett tjugotal CD-inspelningar där inspelningar förutom de egna 
skivprojekten gjorts med bl. a. Edita Gruberova, Mats Bergström, Nils Lindberg, Malena 
Ernman, Barbara Hendricks och Jan Lundgren. Nyligen utkom en CD där kören samarbetar 
med Malena Ernman och Musica Vitae i verk av Sven-David Sandström. Bland de senaste 
skivprojekten kan nämnas en CD med körmusik av Benny Andersson. 

Gustaf Sjökvist studerade vid Musikhögskolan i Stockholm och har avlagt kyrkomusiker-
examen och musiklärarexamen samt studerat dirigering för bl. a. Eric Ericson och Sixten 
Ehrling, senare även för Karl Münchinger. 1967-1981 var han domkyrkokantor i Storkyrkan 
i Stockholm, 1981-2011 domkyrkoorganist och ansvarig för Storkyrkans kör- och konsert-
verksamhet. Han var ledare för Storkyrkans kör 1967-2011 med vilken han bl. a. turnerat i 
USA, Kina, Australien och Sydafrika.
1986-1994 var Gustaf Sjökvist chefdirigent och konstnärlig ledare för Radiokören, tillsam-
mans har de spelat in en rad skivor och turnerat i bl. a. forna Sovjetunionen, Italien, Tyskland 
och Frankrike. Sedan 1994 var Sjökvist förste gästdirigent för Radiokören vid Bayerischer 
Rundfunk i München där han varit regelbundet verksam sedan 1978. Han har även gäst-
dirigerat radiokörerna i Köpenhamn, Köln, Hamburg, Stuttgart och Paris. Gustaf Sjökvist 
grundade 1994 sin egen kammarkör. Sedan mitten av sjuttiotalet ägnade Gustaf Sjökvist 
hälften av sin tid till orkestergästspel. Förutom de professionella orkestrarna i Skandinavien 



har han gästat ett flertal tyska orkestrar, BBC samt orkestrar i USA och Australien. Från 
1988 var Gustaf Sjökvist ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien, 1991 utnämndes han 
till professor, 1998 tilldelades han den kungliga medaljen Litteris et artibus och utnämndes 
2000 till hovorganist. 2007 erhöll han akademiens medalj ”för tonkonstens främjande” för 
sina insatser i svenskt musikliv. Samma år fick han Stockholm stads hederspris. Han har varit 
musikaliskt ansvarig för såväl kungabröllopet 1976 som kronprinsessbröllopet 2010. 2013 
utsågs han till preses för Kungl. Musikaliska Akademien. Gustaf Sjökvist avled i februari 2015 
efter en lång tids sjukdom.

Patrik Sandin har etablerat sig som sångare med inriktning på konsert och romansreper-
toaren och framträder regelbundet i kyrkor och konserthus i såväl Sverige som utomlands. 
Han har varit solist i de flesta förekommande verken av bland andra Bach, Mozart, Brahms, 
Händel och Haydn. I repertoaren finns också drygt 60 av Bachs kantater. Romansrepertoaren 
innehåller såväl de klassiska sångcyklerna av till exempel Schubert och Schumann som verk 
från vår tid. Patrik har gjort flera program med nordisk repertoar som han har turnerat med 
i bland annat Tyskland och Kina.  Han har också varit med och uruppfört nutida verk som 
Talkörer av Marie Samuelsson, Lukaspassionen av Rolf Martinsson och senast Johannes-
passionen av Fredrik Sixten. Patrik Sandin har framträtt som solist med orkestrar som bl.a. 
Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungl. Filharmoniska orkestern, Musica Vitae, Drottning-
holms barockensemble och Rebaroque. Han har gjort inspelningar för Svensk radio och TV 
och finns representerad på flera CD-inspelningar, senast på en skiva med Johannes Brahms 
sista verk där han sjunger Vier Ernste Gesänge. 
Patrik Sandin har fått sin utbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där han har 
en organistexamen och en solistexamen i sång. Han har även studerat för David Harper i 
London och hovsångare Karl-Magnus Fredriksson i Sverige. Vid två tillfällen har han tilldelats 
stipendium från Kungl. Musikaliska Akademien. 2014 blev han utsedd till en av årets Ingmar 
Bergman-stipendiater. Patrik Sandin är sedan 2002 organist och konstnärlig ledare för kon-
sertverksamheten vid Ersta diakoni i Stockholm.



Jeanette Köhn är en av Sveriges mest mångsidiga sopraner. Hon är sedan länge en etablerad 
konsert- och operasångerska med engagemang världen över. 
Jeanette Köhn medverkar på skivan ”Live”, med musik av Karin Rehnqvist, som vann 
Grammis för bästa klassiska album 2014. Jeanette Köhns nya CD har lovordats i såväl Sverige 
som i Tyskland och England. Jeanette Köhn & Swedish Radio Choir ”New eyes on Baroque” 
(Act/Naxos). DN 30/1 2013 om New Eyes on Baroque: ”En kammarmusikalisk sensibilitet 
bortom genre gränserna.” 
Skivan fick betyget 5 i SvD 6/2 2103 ”Jeanette Köhns varma och lyriska sopran kan påminna 
om Victoria de los Angeles.” Sveriges Radio P2 CD-revyn 4 Radioapparater, 17/2 2013. 
Tidningen Stereo (D) december 2013, 4 Stjärnor Jeanette Köhns varma, naturliga sopran 
binder underbart samman med Jonas Knutssons lyriska saxofonspel och Nils Landgrens 
trombons mjuka timbre. Jazzwise (UK) februari 2014. Jeanette Köhn’s underbart naturliga 
och uttrycksfulla sopranstämma smälter vackert samman med Radiokören under ledning av 
Gustaf Sjökvist.
New eyes on Baroque turnerar i såväl Sverige som i Tyskland under hösten 2015.
I november 2014 utkom den 4:e skivan av ”Christmas with my friends” där Jeanette med-
verkar med bl.a. Nils Landgren. Alla fyra skivorna har sålt guld och erhållit fina utmärkelser i 
Tyskland. Jeanette Köhn är även en flitigt anlitad solist vid de allra högtidligaste av tillfällen. 
Hon var solist vid det Kungliga bröllopet mellan H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Herr 
Daniel Westling i Storkyrkan, Stockholm. Hon har även medverkat på Nobelprisbanketten, 
Astrid Lindgrens begravning, Anna Linds Minneshögtid, Minneshögtid för Tsunamikatastro-
fens offer , Riksdagens öppnande, samt vid Kung Carl XVI Gustavs 60-årsfirande i Rikssalen, 
samtliga direktsända av SVT. Förutom mångfaldiga TV och radioinspelningar medverkar 
Jeanette som solist på ett fyrtiotal CD- inspelningar.

Anita Wall tillhör det tunga gardet i svenskt skådespeleri med en lång karriär vid bl. a. 
Dramaten, där hon medverkat i runt 75 uppsättningar. Hon har också medverkat i flera 
revyer, i en mängd långfilmer och tv-produktioner. Men även teater i ”det lilla formatet” finns 
på hennes repertoar. På Teater Brunnsgatan fyra har hon samarbetat med Allan Edwall som 
bland annat skrev föreställningen Edit - Tummelisas mamma särskilt för henne. På senare år 



har hon spelat i flera rosade enmansföreställningar på samma teater. Tidigt visste hon att hon 
ville spela teater, även om familjen hellre hade sett ”ett riktigt yrke”. Men teaterpedagogen 
Elsa Olenius såg Anita Wall i en skolföreställning, lockade henne till Vår teater, där hon fick 
träffa Astrid Lindgren som utbrast: ”Du är vår Pippi!”. Anita Wall har bland annat tilldelats 
det prestigefyllda O’Neillpriset motiverat med hennes enorma sceniska erfarenhet, breda 
register och ”kvicksilverlika snabbhet, bettet i repliken, publikkontakten och den välsignade 
humorn”. 2015 fick hon ta emot en Guldbagge för bästa kvinnliga biroll.

Pelin Lius är solooboist i Norrköpings Symfoniorkester. Hon har arbetat som soloboist i de 
flesta Svenska Symfoniorkestrarna och har spelat in ett flertal skivor.

Tobias Carron var 1992-2008 soloflöjtist i Sveriges radios symfoniorkester. Han är sedan 
2011 professor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Tobias har som solist samarbetat 
med dirigenter som Esa-Pekka Salonen, Leif Segerstam och Myung-Whun Chung. Sedan 
1991 är han, tillsammans med pianisten Mats Widlund, konstnärlig ledare för Sandvikens 
kammarmusikfestival.

Beata Söderberg är frilansande cellist. Hon konserterar runt om i Sverige som kammarmusi-
ker och solist och spelar regelbundet med orkestrar såsom Hovkapellet och Dalasinfoniettan.

Gabriella Sjöström är sedan 1998 organist i S:t Görans kyrka i Stockholm. Hon har även 
turnerat inom och utom landet samt undervisat vid musikhögskolorna i Stockholm och Piteå 
varifrån hon också erhållit sin utbildning som organist respektive konsertorganist.

Olof Wendel är slagverkare och har bl. a. varit anlitad av Kroumata, NorlandsOperan, Göte-
borg Symfoniker, Swedish Chamber orchestra, Folkoperan, och Kungliga Operan. Han har 
också setts på jazz- och worldmusikscenen med band som StiG och Katzen Kapell.
 
Ulf Tjärnström är kontrabasist och kan ses som musiker i många olika konstellationer. Han 
deltar ofta i sammanhang där det framförs tidig musik och trakterar då sin violone.





Rolf Martinsson, Jeanette Köhn, Göran Greider, Patrik Sandin och Gustaf Sjökvist 
efter konsert i april 2014.



Utgiven med stöd av:

Ersta diakoni


