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PROGRAM

Ur operan Thetis och Pelée (1772/73)
Sinfonia (ouvertyr)
Francesco Antonio Uttini

Introduktion och församlingssång
Jennie Nell & Mattias Lundberg med Kristina Ljunggren
Musique du Couronnement dell’Église 29 Maij (1772)
Johan Wellander/F.A. Uttini

Tre kröningsmenuetter med dans av medlemmar ur Gustafs skål

Ur operan Thetis och Pelée
Aria: Öde! Dina dolda lagar
Aria med chor: Din ära Jofur!
J. Wellander/F.A. Uttini
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MEDVERKANDE

Jennie Nell, fil.dr. i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, ordförande i
Sällskapet Gustaf III, forskar bl.a. om Gustaf III:s och Carl Michael Bellmans dramatik.

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet, forskar bl.a. om
svensk musikhistoria, kyrkomusik och historiska musiksamlingar.

Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan samt konst- och kulturansvarig, Storkyrkan.
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Hans Vainikainen, utbildad kyrkomusiker och orkesterdirigent vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm, och har studerat för lärare som Jorma Panula, Alan
Gilbert och Eric Ericsson. År 2005 vann han Svenska Dirigentpriset, och 2021 erhöll han
Stockholms stifts S:ta Ceciliapris. Sedan 2007 har han en tjänst som musiker och
körledare i Katarina Församling där han för närvarande leder tre körer, bland annat
Katarina Kammarkör.

Elisabeth Hellström, sopran, studerar på masterprogrammet i sång med inriktning
tidig musik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, för Kristina Hammarström. Hon
har tidigare studerat för bl.a. Susanne Rydén och Iwa Sörenson. Hennes masterarbete
handlar om sångerskan Elisabeth Olin som sjöng i Uttinis kröningsmusik 1772 och
även var den första Thetis i Thetis och Pelée 1773.

Patrik Kesselmark, tenor, utbildad kyrkomusiker och sångare vid Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm. Vid sidan av sin tjänst som organist i Vaxholms
församling frilansar han som sångare, främst inom den tidiga musiken.
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Drottningholms barockensemble är en instrumentalensemble med tidstrogna
instrument, specialiserad på historisk musik och uppförandepraxis, och med lång
erfarenhet av tidstroget spel och uppförande av barockmusik.
I dagens föreställning medverkar
Vl 1
Nils-Erik Sparf - konsertmästare
Sten-Johan Sunding
Rebecka Karlsson
Elin Gabrielsson
Vl 2
Marit Bergman-Sandklef
Kristina Westfelt
Juliana Shapiro
Vla
Olof Ander
Karin Dungel
Vlc
Pelle Hansen
Louise Agnani
Violone
Yngve Malcus
Cembalo
Björn Gäfvert
Traversflöjt
Olle Torssander
Björg Ollén
Oboe
Ulf Bjurenhed
Kyoko Nakazawa
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Fagott
Sven Aarflot
Horn
Hans Larsson
Heléne Sikdal
Trumpet
Mats-Olov Svantesson
Kina Sellergren
Pukor
Johnny Rönnlund

Katarina kammarkör är knuten till Katarina kyrka. Körens repertoar spänner sig över
hela musikhistorien, dock framförs gärna musik av tonsättare som Schnittke och S-D
Sandström. Kören anlitas flitigt utanför Katarina kyrka, och har samarbetat med
orkestrar och ensembler på bland annat Stockholms Konserthus, Berwaldhallen och
Folkoperan.

Dansare ur Sällskapet Gustafs skål
Kaj Sylegård
Anna Löfgren
Patrik Blom
Ulrika Gill

Notutgåva av Daniel Bernhardsson
Producenter: Jennie Nell (Sällskapet Gustaf III) och Rebecka Karlsson (Drottningholms
Barockensemble)
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Psalm 86 (Gustaf III:s ”kröningspsalm”)
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1. Min själ skall lova Herran / mitt hjärta skall ock prisa hans namn.
Han gör stor mån och ära / sin kristenhet i alla land.
Synderna han förlåter / och helar vår svaghet all.
Med nåd han oss omfattar / och hjälper av dödsens kval.
Rikeliga han oss mättar / förnyar och andans kraft.
Beskärmer med lag och rätter / de oskyldiga från straff.
2. Han låter oss förkunna / sin härliga verk och vilja god
och allt gott han oss unnar / av blotta nåd och kärlighetsmod.
Hans vrede haver snart en ända / och straffar oss icke efter vår skuld.
Sin mildhet han till oss vänder / dem blödigom är han huld.
Hans nåd är högt befästad / över dem honom frukta rätt.
Som öster är långt ifrån väster / så gör han oss våra synder kvitt.
3. Men Herrens nåd allena / bliver stadig och fast i evighet
När man av trone rena / åstundar hans rättfärdighet,
så ock hans bud behåller / han haver i himmelen satt sin stol.
I änglar och starka hjältar / som fören hans kraftiga ord:
hans lov skolen I utsprida / bland all hans kreatur.
Min själ i alla tida / skall lova Herren vår Gud.
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Sång-Stycken Till DERAS KUNGL. MAJESTÄTERS KRÖNINGS-AKT,
Den 29 Maji 1772.
F: Uttini
Moderniserad textversion baserad på Johan Wellanders (1735–1783) handskrift i Kungliga
Biblioteket, den tryckta utgåvan från 1772 i Kungliga Biblioteket, samt partituret i Musik- och
Teaterbiblioteket, Stockholm.
av Jennie Nell ©
I kyrkan, då konungen träder fram till kröningsstolen
Välsignad vare Han, som himlen utsett har
Till mänsklighetens pris, till Svea barns försvar!
Välsignat ögnablick, en prins av Vasa fäder
En prins av Vasa stam till Vasars storverk träder
Gack, Hjälte till det kall vartill Du rustad är;
Gustaver lik i dygd Du kronan värdigt bär.
Chorus Lycka Ske Konungen

Då konungen stiger upp och går tillbaka till tronen
Till högsta mål av jordisk ära
Vår svenska Salomo har nått
Du som av Himlen styrka fått
Att tyngden av en krona bära
Om hon ett ögnablick känns tung
En himmelsk kraft skall henne lätta
Du skall bland guda-nöjen sätta
Att vara Folkets far och kung

Då drottningen träder fram till kröningsstolen
Klar i sin egen äkta glans
En ädel dygd sitt värde hyser
Själv i sitt majestät hon lyser
Om också ingen krona fanns
Den dygd den kraft som sig förena
Hos en Sophia Magdalena
Är mer än alla kronor skön
Men ljuset får ju dagen måla
Lät kronan kring Sophia stråla
Som själv är kronan för sitt Kön.
Chorus Lycka Ske Drottningen
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Då drottningen går tillbaka till tronen
En majestätisk dygd långt över kronor väger
Men som ej äran högre äger
Har himlen själv förädlat denna lott
med Gustaf sade Han, vill jag Sophia para
På våra glädjerop man hörde äran svara
de i varandras dygd långt mer än kronor fått
Ännu en annan lön har Himlen dem berett
Han alla svenska bröst som fritt och ädelt tänka
förena vill till ett
Att Gustaf och Sophia skänka

Då konungen åter stiger fram till kröningsstolen för att motta hyllningen
På rymden av ett kunga-fält
En allmakts-herre i det höga
Har fått satt en tron där genom mänskio-öga
Han ser de medel ut som göra folket sällt
Hans Gudamakt
Vid denna tron en spira lagt
Att föras utav mänskio-händer
Den arm som denna spiran för
Av Honom själv beredd med Guda-kraft Han rör
Att kunna styra Folk och länder
Att bryta ondskans över-dåd
At löna dygd och dela nåd

Under bandkyssningen hos deras kungl. Majestäter
Den förste Gustaf tronen prytt
Den andra, lika Stor fått ärans lagrar skörda
Nu Himlen skänkt oss en på nytt
Recit[ativ]
Den vi med lika skäl får vörda
Af Vasa-arten redan känd
Han oss av Himlen blivit sänd
Att Sveriges gamla ära yrka
Den eld den snillekraft som röjer hjältens styrka
Ren från vår svenska tron europens undran är
[Aria]
Välsignad i sitt kall med spiran som Han bär
Skall Han i våra bröst en evig vördnad nära
Hans stora själ hans dygd och vett
I svenska bröst en tron berett
Till Gustafs och och Sophias ära
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Se nu med vördnad an du glada Svea Land
Ett prov av Herrans högra hand
Som allt i ögna-blick förvandlar
Hur Himlen liksom rörd
Med ömhet mot dig handlar
Du nyss i sorg fördjupad var
I glädjen återförd
Ditt hopp ditt sälla hopp du lyckligt vunnit har
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Bildmaterial ur
Per Floding
Solemniteter, som föreföllo i kongl. residence-staden Stockholm, åren 1771
och 1772; bestående uti: sorge och frögde-prydnader, sinnebilder och
inscriptioner, tänkespråk, grundritningar och elevation
1772
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