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Förord              3
I maj 2010

Examenskonserten blev en trettio minuter lång föreställning där jag varvade sånger med
monologer och hela tiden agerade sceniskt. Längs bak i detta häfte finns en dvd-film från den
24 april 2010 när jag och Alexander Zethson gjorde föreställningen på TeaterStudio
Lederman i Stockholm.

Jag vill speciellt tacka några personer som varit till stor hjälp med detta.

Alexander Zethson, en mycket fin musiker och person. Han fick mina texter och de låtar jag
valt, sen skrev han alla arrangemang.

Rolf Christiansson, handledare.
Jag presenterade idén om att göra en examensföreställning som en teatermonolog och konsert
för Rolf i början av hösten och han har trott på det och stöttat mig hela tiden. Vi har arbetat
sceniskt och Rolf har regisserat med stor närvaro och fingertoppskänsla!

Joakim Milder, handledare.
Kloka tankar och intressanta samtal. Joakim fick mig att känna att jag hade ideér som var
meningsfulla att fundera kring. Att det är värt i sig att åtminstone försöka formulera, även det
som inte går att fånga..

Gunilla Gårdfeldt, professor i musikdramatik vid högskolan för scen och musik i Göteborg.
Jag fick nöjet att vara med och se hur hon arbetar med musikdramatik över olika genrer. Mitt
uppe i en premiär med sina operaettor fick jag en enskild lektion av henne. Vi utgick från
mina texter och det blev ett spännande och häftigt möte som gav mig mycket.

Dennis Fryklund, kontakt på TeaterStudio Lederman
Det var lätt att samarbeta med Dennis, både innan konserten på mail och telefon samt under
kvällen då han skötte i princip allt på teatern. Han var stor del i att kvällen blev så lyckad som
den blev!

Patrik Jarlestam, för ljudupptagning under stor tidspress, all tid och allt engagemang.

Sebastian Örnemark som filmade min konsert och klippte ihop till dvd´n.

Per Wallmyr för din trygghet, tålmodighet och ärliga, kritiska öga.
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Musikalisk bakgrund
Min mamma är musiklärare och hon sjöng mycket för mig och min bror när vi var små. Ett
tidigt musikaliskt minne är när jag satt bakom henne i cykelbarnstolen och det var vinter,
mörkt på himlen och kallt. Vi sjöng en liten sång om månen. Den var sorglig tyckte jag. Men
fin.

”Månen månen månen den lyser
Månen månen månen den lyser
Månen månen månen den lyser
Månen den lyser på himlen.”

Mamma hade en barnkör som jag, min bror och många av våra barndomskompisar varit med
i. Mamma påverkade oss åt ett socialistiskt, freds- och miljöhåll. Kören hette ”Vi klara´re”
och vår titellåt var Mikael Wiehes ”Rocksamba” eller ”Klarare”:

”Dom säger, Lasse är så liten
och hela världen är så stor
så det bästa, han kan göra
är att stanna där han bor
och att allt är så komplicerat
att man ska akta sej för att tro
att man kan fatta det
Eller begripa det…
Men vi har sagorna på vår sida
just för det att vi är små
Och får man lite hjälp att tyda texten
så blir den lättare att förstå
Och vi har Mästerkattens stövlar
gömda i vår garderob
ifall vi behöver dom
Na na na na na na
Klarare
för varje dag blir vädret klarare
Vi klarar det
För varje dag blir den saken klarare

Vi ska begrava det
det som förtryckte och förslavade
Vi klarar det
För varje dag blir det lite klarare
Och dom försöker lura i en
att historien har ta’tt slut
så att man inte ska bekymra sej
om hur det kommer att se ut
Ja, som om allting som har hänt förut
skulle leda fram till nu
och inte vidare
Långt, långt vidare…
Men har vi tur så tar historien
inte slut på länge än
Och det är vi som är legenderna
för dom som kommer sen
Men chanserna idag
kommer kanske aldrig mer igen
ifall vi inte tar dom
Na na na na na na”

Det var en ganska avancerad text för 8-12 åringar men jag tyckte att jag förstod vad den
handlade om. Jag tror att mitt intresse för texter grundades här genom att vi alltid sjöng om
sådant som var viktigt. Mamma var på ett naturligt sätt noga med att vi förstod vad vi sjöng
om.

När jag var tio år började jag i Uppsala Musikklasser och trivdes där hela grundskolan. På
gymnasiet fortsatte jag ha kör varje vecka vid sidan av den samhällsvetenskapliga linjen. Jag
fick många fina upplevelser av bland annat stora körverk som Mozarts Requiem, Bachs
Johannespassion, Händels Messias m.fl. Under gymnasiet kom jag in i Robert Sunds
kammarkör. Vi åkte på körresor till London och Tyskland.

Under tonåren började jag lyssna på folkmusik och folkrock från Sverige och andra delar av
världen. Bland annat Hoven Droven, Garmarna, klezmerbandet Kroke och Östblocket.
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Samtidigt under perioden när jag var fjorton till arton tränade och tävlade jag voltige på
elitnivå. Det är en sport där man gör akrobatik på en häst när den galopperar. Man gör egna
koreografier och är som mest tre personer på hästryggen samtidigt. Vi tränade upp till
tjugofem timmar i veckan och alla lov gick till tävlingar och träningsläger. Jag var
musikansvarig i laget och mixade ihop låtarna till våra tävlingsprogram vid datorn.  Vi hade
alltid musik på träningarna och lyssnade mycket bl.a. på Hoven Droven, Väsen, Garmarna,
Hedningarna, Basar Blå, Tracy Chapman, Madonna, Just D, Michael Jackson och Esbjörn
Svensson Trio. I efterhand har jag förstått hur mycket voltigen betytt för mig, inte bara fysiskt
utan även mentalt. Jag har fått möjlighet att öva på att vara totalt fokuserad och klara av att
prestera på top just när det gäller. Ofta inför en konsert brukar jag tänka att ”detta är ändå
inget i jämförelse med hur nervös jag var inför voltige EM i Tyskland”.  Då gick det bra och
vi kom på tredje plats. På den tiden fanns en åldersgräns så man var tvungen att sluta med
lagvoltige när man var arton. Jag funderade på att tävla individuellt, men jag kände nog att jag
ville göra annat i livet också. Det var inte musiken som var direkt anledning till att jag slutade
elitträna, den hade alltid funnits som en självklarhet vid sidan av. Jag hade musiktillval (kör)
på gymnasiet och gick i Uppsala musikskolas kammarkör under ledning av Roberts Sund.
Anledningen var snarare att jag ville leva som en vanlig student i Uppsala med allt vad det
kunde innebära.

I trean på gymnasiet när jag hade slutat träna voltige var jag med i en uppsättning av
musikalen West side story på skolan. Jag fick en av huvudrollerna, Anita. Det var kul och
spännande och mitt första möte med att agera på scen. Jag sjöng med mygga och det var med
riktig orkester. Hela aulan var full på föreställningarna! Men detta gjorde mig ändå inte biten
av musikal som uttrycksform. Jag har nog alltid velat vara ärlig och mig själv på scen och
strävat dit utan att veta om det. I mitt möte med musikal på skolan fanns det mer plats för
överspel än äkthet tyckte jag. Jag kände mig heller aldrig riktigt bekväm i min roll.

Jag tror det var året innan, alltså i tvåan på gymnasiet som började jag sjunga jazz tillsammans
med en av mammas kompisar, Staffan Sjöberg. Han var självlärd pianist och hade spelat i
folkparkerna under sextiotalet. En gång när han var hemma hos oss och repade med mamma
sjöng jag en låt med honom. Night and day var det. Den kunde jag för det var en ”mammalåt”.
Efteråt hade han sagt till henne att om jag ville ha en pianist skulle jag ringa honom. Jag
ringde och vi började spela. Han lärde mig standards som han kallade ”evergreens”. Några
kunde jag redan, men efter flera år blev det en hel pärm med låtar. Vi spelade som duo i olika
sammanhang. Han tyckte om min sång och var en bra förebild och lärare. Från början sjöng
jag inte scatsolon, men vågade med tiden känna mig fri i temat. Staffan spelar alltid utan noter
och kan han en låt så går vilken tonart som helst bra. På sin repertoar har han många hundra
låtar som han även kan texten på och ofta den sällan spelade versen. Många jazzstandards är
skrivna till filmer på trettio till femtiotalen och har en beskrivande vers innan huvudtemat.
Exempelvis ”Fly me to the moon” börjar med åtta takter som ger en djupare innebörd av
texten i resten av låten. Men dessa verser spelas tyvärr ganska sällan. När jag börjat på
jazzskola och kom till Staffan med steganalysfrågor så såg han bara undrande på mig. Det gav
mig ett fint perspektiv på vad som är viktigt med musik.

Under något år denna tid var jag med i en jazzensemble på musikskolan i Uppsala. Ledaren
var noga med att poängtera hur jag skulle tolka melodierna och han frågade aldrig om jag vill
improvisera, det fick instrumentalisterna göra. Det var kul att det var tre tjejer som spelade
bas och trummor och saxofon.
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Efter gymnasiet pluggade jag Idé och lärdomshistoria på universitetet i Uppsala och levde
studentliv. Sen flyttade jag till en villa med tre kompisar och bodde i kollektiv i drygt ett
år. Två av de vänner jag bodde med hade en bakgrund inom svensk folkmusik och spelade
fiol. Det blev mycket musik hemma. Fester med jam och sena kvällar. Jag spelade lite på
gitarren och klarinetten. Klarinett spelade jag i tre år på musikskolan, från det att jag var elva
till fjorton.

Mina två kollektivvänner introducerade mig till att åka på folkmusikstämmor på somrarna,
vilket var fantastiskt och något jag gjort sedan dess. Jag försökte spela fiol ett tag och övade
in några låtar men gav sen upp och numera dansar jag helst och mycket.
Båda dessa vänner hade gått på folkhögskola med folkmusikinriktning. De
peppade mig att söka någon ”folkis” eftersom de trodde att det skulle passa mig. Jag visste
inte riktigt vart jag skulle söka och med vilken inriktning, valet stod mellan folksång och
jazzsång. Det blev jazz. Jag gick grundligt tillväga och kom tillslut fram till fyra olika
folkhögskolor som kunde vara aktuella. Bollnäs, Lunnevad, Fridhem och Birka. Varför jag
inte sökte Skurup minns jag inte riktigt.

När ansökan var skickad var det dags att börja improvisera för jag anade att annars kom man
inte in på jazzskola. Jag sökte upp Berit Andersson som är sångpedagog i Stockholm och som
bland annat jobbar på Visingsös jazzkurser, där min mamma hade gått för henne. Jag tog tre
lektioner för Berit och sen kom jag till min förvåning och lycka in på Lunnevad! Det kändes
som att jag hade lurat mig in minns jag. Jag var ju nybörjare på både improvisation och
jazzteori. Men jag fick lära mig mycket och ändå känna att jag sjöng bra och dög. Det var nog
tur att jag inte hade gått på exempelvis Södra latin och fått veta allt man ”borde kunna” och
hur jargongen kan vara i (unga) jazzkretsar.

Som jag minns året på Lunnevad var det väldigt kul. Jag körde på, upptäckte saker efterhand
och fick många musikervänner. Några av dessa övertalade mig att söka till Fridhems
Folkhögskola igen. Dagen innan vi skulle åka var jag osäker. Jag trivdes ju på Lunnevad och
kunde gå där ett år till. Jag hade inte ens kommit vidare på Fridhemsökningen året innan och
det kändes jobbigt med ett nej igen. Tillslut åkte jag ändå. Jag hade också lovat att vara
chaufför med min bil.

Det blev en fin roadtrip ner till Skåne och jag kom både vidare och in. Så då blev det två år på
Fridhem efter det. Dessa två år var väldigt bra. Jag struntade i att söka vidare under första
året, att gå ett år till verkade vara det bästa och det ångrar jag inte.
Under denna tid kom jag igång med att skriva egen musik och text. I tvåan blev det en skiva
av låtarna med stor hjälp av kompisen, basisten och ljudteknikern Jacob Andersson. Vi gjorde
allt själva i skolans studio. Ester Årman –Dygnsrytm. Jag kollade upp tryck och press eller
brännmöjligheter i Sverige och utomlands och hittade ett litet företag i Lund som tryckte och
brände vår skiva i 300 ex. En vän från Lunnevads bildlinje gjorde omslaget.

Nu började det bli dags att fundera på vad jag ville med musiken och jag beslöt jag att jag
skulle prova mina chanser att komma in på någon musikhögskola. Det året sökte jag tretton
olika utbildningar. Musiker, sångpedagog, musikerpedagog och rytmik runt om i Sverige och
Rytmiska musikkonservatoriet i Danmark. Det tog mycket tid och kraft såklart. Jag kunde
tillslut lyckligtvis välja mellan elva av dessa och då blev det Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm (KMH) och musikerlinjen med tillägg pedagog. Jag blev den sista i kullen som
hade pedagogiken inbakad i utbildningen från början. KmupJz.
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Under mitt första år på musikhögskolan gjorde jag många saker. Jag var med i flera band och
engagerade mig i New Sound Made som PR ansvarig. Jag ville ta in så mycket jag kunde.
Lisa Bodelius och Marika Willstedt från Fridhem och jag, startade ett band som vi kallade
”Plåster”. Vi spelade i Stockholm på teatrar, klubbar och flera gånger på kulturnatten i
Uppsala. Vi gästade också med den erkända Uppsaladamkören La Capella.

Jag startade ett band med vänner från Lunnevad och Fridhem som var tänkt att spela swing till
Lindyhopdans. Det visade sig att många av dessa tillställningar var ideella och ville inte betala
så värst bra (eller något). Dessutom fanns redan etablerade band som de inte ville byta bort, så
vi gav snart upp och blev ett partyband istället. Detta partyband spelade under två somrar på
bröllop vilket gav en fin hjälp med hyran.

En pianist från Köpenhamn, Fredrik Mellqvist hade hört min skiva från Fridhem och ville att
jag skulle sjunga hans låtar på en skiva han skulle släppa. Texten var på svenska och jag blev
glad över att han frågade mig. Jag fick resan betald och bra gage för att göra inspelningen. Vi
har under åren gjort en del spelningar i Danmark och Sverige och spelat in en skiva till. Det är
en stor utmaning att sjunga någon annans text på svenska tycker jag. Samma gällde i bandet
Plåster där vi alla skrev låtarna och texterna. Jag tror att svårigheten ligger i att det blir så
naket med det svenska språket. Jag förstår verkligen vad jag uttrycker och då blir det ännu
mer viktigt för mig att det känns ärligt. Annars kan jag aldrig riktigt hitta in i texten och
verkligen förmedla den till min publik. När jag sjunger på engelska blir det språket som ett
skyddslager som gör att det blir lite mer tillrättalagt och tråkigt tycker jag. Det kan låta snyggt
och ”jazzigt” men om jag verkligen vill uttrycka mig så saknas det något. Jag brukar tänka på
skådespelare som ju oftast spelar teater på sitt modersmål och det måste ju finnas någon
anledning till det.

Under det andra året på KMH blev det mer att göra i skolan. Jag hade fortfarande en del
kurser från musikerprogrammet och dessutom sångmetodik och ensemblemetodik för första
gången. Jag kände mycket prestation inför att undervisa i sång och dessutom kompa mina
elever på piano. Jag var samtidigt engagerad i flera band och vi spelade mycket med Plåster
som hade utökats med två till så vi var fem. Jag var också med och startade Lira
på Tvären med några fler studenter, en pub/öppenscen och jamkväll i B-husets uppehållsrum.
Det blev mycket lyckat men var också mycket jobb.

I trean hade jag det lite lugnare på musikerfronten men desto mer pedagogiska ämnen och
åtaganden. Jag hade privatelever utöver mina övningselever både i tvåan och trean. En kul sak
var att jag sökte och kom in i Mats Nilssons vokalensemble. Det tror jag var tack vare att jag
tagit fem klassiska lektioner för Margaretha Elmerstad. Repertoaren var bara klassisk så det
var en utmaning! Jag började även skriva musik och text med Andreas Backer från Norge som
gick masterprogrammet. Detta är fortfarande är ett givande samarbete.

Nu under mitt sista år försöker jag sortera och bara göra det jag verkligen vill. Att gå på
musikhögskolan har på många sätt varit en kamp. Jag har samtidigt fått vara med om mycket
och träffat många fina människor som jag inte skulle gjort utan KMH. Jag är glad att jag har
haft privilegiet att gå på KMH. Det ska ändå bli skönt att komma därifrån och försöka utgå
bara från vad jag själv vill med musiken. Under detta sista år på skolan har jag och Andreas
släppt vår debutskiva ”Vardag” med fina recensioner bl.a. i Sydsvenska Dagbladet,
Musiktidningen Lira och i Norge. Jag har också arbetat på Medborgarskolan i Uppsala som
sångpedagog och haft sångelever privat. Min historia har format den jag är idag och den
personen ville jag dela med mig av i min examenskonsert!
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Syftesbeskrivning
Här försöker jag beskriva hur det kan vara för mig när det känns helt rätt att stå på scen och
när det inte gör det. Jag berättar om två konserter med samma låtar, samma musiker och på
samma plats, men vid olika tidpunkt.

Den ena:
Det händer någonting. Kommunikationen med publiken är helt otvungen och helt naturlig.
Detsamma gäller med medmusikerna. Jag har inte en tanke på att göra rätt. Texterna finns där,
likaså en naturlig improvisation i stunden, i rummet, i hela kroppen. En känsla av att jag inte
gör något. Inte tar några medvetna beslut. Ändå händer det.

Den andra:
Texten satt, tekniken var helt ok. Jag var inte för nervös, jag vågade möta publiken och
bandmedlemmarna. Ändå känns det bara tomt efteråt. Jag vet egentligen inte varför jag stod
på scen..

Jag har således ställt mig frågan: Vad är det som gör att det blir så olika?

Efter att ha grubblat en del har jag kommit fram till att det för mig handlar om att vara helt
närvarande. I rummet, på scenen, med publiken och i mig själv.

Syftet med min examenskonsert blev att se om jag kunde hitta mitt sätt att skapa
förutsättningar för att nå till min scennärvaro. Sen ville jag försöka göra det på konserten. Det
hela blev alltså som ett experiment. Jag spelade in konserten på Dvd och analyserade den
tillsammans med min handledare efteråt.

Texterna och musiken
Sedan 2003 har jag skrivit egen musik och text på svenska samt sjungit mycket jazzstandards.
Jag gillar verkligen att göra både och men som jag skrev i bakgrunden har jag alltid känt en
viss distans till det engelska språket. Genom att översätta jazzstandardlåtar till svenska hade
jag en förhoppning om att göra dem mer till mina. Jag skrev också egna texter som jag ville
framföra i monologform mellan låtarna. Att skriva text utan musik är något som jag gjort
sedan Fridhemstiden. Jag tycker om när det finns en känsla av att det inte är så stor skillnad
mellan att prata och att sjunga.

När jag kom på att jag skulle sätta ihop det till en egen föreställning gick den första
skrivetappen väldigt fort. Jag samlade ihop påbörjade texter, sorterade och skrev nya, samt
letade upp jazzlåtar som jag började översätta. Från början tänkte jag mig dessa tio låtar med
min alternativa titel på svenska först:

Nu har det hänt / Here´s that rainy day
(från Broadwaymusikalen ”Carnival in Flanders” premiär, 1953. Musik: Jimmy Van Heusen. Originaltext:
Johnny Burke)
Min värld / Speak Low
(Från musikalen ”One Touch of Venus” med premiär 1943 på Broadway. Musik: Kurt Weill. Originaltext:
Ogden Nash.)
Hejdå orosmoln / Bye bye blackbird
(Musik: Ray Henderson. Original text: Mort Dixon. 1926)
Hon lämnar dig nu / When sunny gets blue
(Musik och originaltext av Jack Segal och Marvin Fisher, 1946)
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Bara jag / Wawe
(Musik och originaltext: Antonio Carlos Jobim. 1967)
Just du / From this moment on
(Från Broadway musikalen ”Out of This World”, 1951 Originalmusik: Cole Porter)
Jag tänker nämligen dra / Your mind is on vaccation
(Originaltext och musik:Van Morrison)
Allt eller inget /All or nothing at all
(Skriven och inspelad med Frank Sinatra 1939 Musik: Arthur Altman. Originaltext: Jack Lawrence)
Hur stor är kärleken? /How deep is the ocean?
(Musik och Originaltext: Irving Berlin 1932)
Det jag vet /My one and only love
(Musik: Guy Wood. Originaltext: Robert Mellin. 1952.)

Alla dessa hade en text med en mening som tilltalade mig. Jag utgick därifrån och översatte
sedan fritt. I en del översättningar blev texterna ganska lika, i andra fick de en ny innebörd.

Så här blev exempelvis Here´s that rainy day / Nu har det hänt:

Maybe I should have saved those leftover dreams
Funny, but here's that rainy day
Here's that rainy day they told me about
And I laughed at the thought that it might turn out this way

Where is that worn out wish that I threw aside,
after it brought my love so near?
Funny how love becomes a cold rainy day
Funny that rainy day is here
------
Jag hade drömmar om hur allt skulle bli
Konstigt, nu står jag här
Nu har det hänt det som jag skrattade åt
Och sa: det händer andra, inte mej

Jag hade drömmar som jag tappade bort
Du tog dem långsamt från mig
Konstigt hur kärleken kan bli så kall och hård
Konstigt, nu har det hänt

Och såhär blev Speak low / Min värld:

Speak low when you speak, love
Our summer day withers away too soon, too soon
Speak low when you speak, love
Our moment is swift, like ships adrift, we're sweet apart, too soon
Speak low, darling, speak low
Love is a spark, lost in the dark too soon, too soon
I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here and always too soon
Time is so old and love so brief
Love is pure gold and time a thief
We're late, darling, we're late
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The curtain descends, ev'rything ends too soon, too soon
I wait, darling, I wait
Will you speak low to me, speak love to me and soon
------
Min värld
Var i min värld
Min vackra plats, min vinternatt
Förstå
Min värld
Här är min värld
Följ med i min båt, ut på mitt hav, bottenlöst hav
Vår värld, det kan bli vår värld
Vår kärlek är stark när det är mörkt förstå
Jag vet att vart jag än är, är allting är sant
Allting är här, allting, förstå
Tiden står still i min värld
Förunderligt här, i min värld
Var här, älskling, var här
Se på mig nu inget tar slut, förstå
Jag ser, älskling, jag ser
Kommer du med mig nu, till min värld?

Totalt blev det färdiga översättningar på Here´s that rainy day, Speak low, Bye bye blackbird,
Wave, From this moment on, When sunny gets blue och Your mind is om vaccation. För alla
texterna, se på Dvdn som är bilaga längst bak. Jag skrev två egna låtar. Den ena ”Melodi”  var
som ett intro för piano utan text och den andra ”Lilla flicka” var med både melodi och text.

Både texterna i låtarna och de till monologerna fick många ändringar innan de hittade sin
form. Jag ändrade på smågrejer ända fram till några veckor innan konserten. Det kunde vara
att jag bytte plats på orden eller bytte ut något ord som inte kändes helt bra. Eftersom
skrivettappen gick fort behövde jag putsa på formuleringarna. Oftast gjorde jag språket lite
mindre ”pratigt”. Hittills har jag fungerat så när jag skriver att jag först tillåter det mesta som
jag kommer på för att sen gå tillbaka och rensa bort. Under arbetet med texterna till
examenskonserten ändrade jag hela meningar, men inte låtens betydelse. Melodierna var ofta
samma, men vissa fraser fick andra betoningar eller så hoppade jag över eller la till toner. Det
brukar kännas tydligt vad som ska ändras när jag läser texterna för mig själv.

Det sceniska
Jag funderade på hur jag skulle göra själva konserten och hur jag skulle förbereda mig. Ibland
har jag känt mig låst i kroppen på scenen. Att lyfta en arm på beställning kan kännas helt fel
och tillgjort. Jag ville bli av med det och kunna vara helt fri att röra mig som jag ville och att
det skulle komma naturligt. Då började jag intressera mig mer för hur skådespelare gör.

Jag hade hört talas om Rolf Christiansson som arbetade sceniskt med de klassiska sångarna på
KMH. Jag såg till att få ha honom både i mitt huvudämne och som handledare så vi hade
ungefär 13 timmar lektion sammanlagt. (Men det blev mer, för det var svårt att hålla sig till en
timmes lektioner, som det var tänkt.) Det visade sig vara en mycket bra idé att arbeta med
Rolf. Han förstod vad jag var ute efter och vi arbetade bland annat med riktningar i rummet
och förankring i kroppen. Rolf hade övningar inspirerade av sin tid på operahögskolan i
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Göteborg. Där hade han haft bland annat professor Gunilla Gårdfeldt som jobbar mycket
utifrån några av de största stilbildarna inom skådespelarkonsten: Konstantin Stanislavskij,
Keith Johnston och Doreen Cannon.

En övning som vi gjorde för riktning i rummet och kroppsförankring var att stå stilla, blunda
och föreställa sig att det fanns strålar ut ur armarna och ner i marken. Dessa strålar förde man
sedan åt olika håll i rummet genom att långsamt röra armarna. Hela tiden har man även en
stråle rakt upp genom huvudet och en och rakt ner i jorden. Man får en känsla av att man
räcker utanför sin kropp. Vi arbetade också med att säga texten på olika vis. Att gå runt i
rummet och bara säga den rakt igenom, säga den starkt eller säga den utan att lägga någon
betydelse i dem. En annan ren teaterövning, hämtad från Keith Johnston handlade om status.
Den gick ut på att två personer spelade upp en kort dialog och turades om att vara lägst och
högst i status. Samma text men med olika betoningar. (Johnston Keith Impro, Improvisation
och teater s. 54 ) Rolf pratade också om att gå på impulser. Att inte stoppa kroppen genom att
analysera först. Gunilla Gårdfeldt pratar om att bli kvitt ”Det yttre ögat”. (Gårdfeldt Gunilla,
Målsättning Musikdramatisk grundträning s.1)

I förordet skriver jag kort om att jag åkte till Göteborg och fick en lektion av Gunilla själv. Vi
arbetade då på liknande sätt. Hon bad mig bland annat att ”dansa huvudorden”. Alltså att säga
texten rakt ut och samtidigt röra mig runt i rummet fritt och genom rörelserna betona de
viktigaste orden i texten. En övning som fick mig att verkligen komma loss i kroppen.

Från början hade jag en idé om att göra en föreställning, men jag visste inte vart det skulle
sluta. Under resans gång och genom att jag arbetat med Rolf och även Gunilla kom det att bli
mer och mer agerande sceniskt. Det handlade inte längre bara om att lyfta en arm. Jag sprang
runt i rummet, övade mig på att ta kontakt med publiken eller kliva upp på en stol. Helt enkelt
att använda hela scenen. Det kändes helt rätt för mig. När kroppen också fick vara med var det
så mycket som lossnade. Vissa av övningarna som jag och Rolf gjorde kändes svåra, speciellt
i början och jag skämdes när jag tyckte att jag lät som att jag ”spelade teater” . Speciellt när
jag skulle prova att gå in i tydliga roller. Ibland ville jag sjunka genom jorden. Men tillslut
hade jag gjort så mycket som jag tyckte var fult och pinsamt att jag inte brydde mig lika
mycket. För mig var det en tydlig känsla av att det jag gjorde kom utifrån eller inifrån. Bara
när det kom inifrån kändes det bra. Men för det krävdes mycket jobb!

Samarbetet med Alexander
Under hösten behövde jag också hitta en pianist som kunde tycka att detta projekt var
intressant. Det var viktigt för mig att denne skulle ta sig an låtarna på sitt eget sätt och känna
sig fri att skapa egna versioner. Mitt önskemål var att tonarterna skulle vara ungefär de
samma och att jag skulle kunna sjunga låtarnas melodier över kompet. I övrigt fick det gärna
bli helt nytt. Jag visste en pianist som jag trodde skulle bli perfekt, Alexander Zethson. Vi
hade knappt spelat ihop, men jag hade hört honom många gånger och tyckte att han var
otroligt bra. Vi hade dessutom varit på samma kurs i Gambia våren innan så vi hade hunnit
umgås en del. Jag frågade honom om han ville vara med någon gång på hösten och till mitt
stora nöje tackade han ja! Saken var bara den att han skulle resa till Senegal i tre månader på
våren och komma hem i mars. Examenskonserten skulle vara den tjugofjärde april. Vi
funderade och tyckte att det ändå skulle gå bra att börja repa när han kom hem. Dessa rep
beskriver jag i kapitlet ”Sista tiden innan konserten”.
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Tvivel
Undertiden som Alexander var i Senegal fortsatte jag jobba med föreställningens form. Under
arbetets gång tvivlade jag mycket. Dels på texterna i sig och dels på att agera sceniskt. Det
hade jag aldrig gjort på det sätt jag ville göra nu. Jag ifrågasatte också mitt försök att både
sätta ord på och fånga scennärvaron. Jag läste mycket böcker och pratade med folk för att
försöka förstå hur andra tänkt. Under året skrev jag en pedagogisk uppsats kring ämnet
scennärvaro och hur man lär ut det. Den går att hämta på KMHs bibliotek, se referenslistan
längst bak. Jag tänkte att det handlade mycket om att inte ha kontroll och att inte reflektera
och döma det man gör på scen när man är där. Då ifrågasatte jag hela mitt projekt, för om det
handlade om förutsättningslöshet och spontanitet, kunde man då formulera och ringa in det,
och vilja kontrollera det?

Här är några utdrag ur anteckningar under arbetsperioden när jag funderar kring scennärvaro:

10 nov
”Funderar över skillnader och likheter mellan skådespelare och musiker. Kärnan kan vara
lika tror jag. Fast jag skulle vilja stapla upp hur vi som jazzmusiker närmar oss ämnet. Vad
används för ord? Hur kommer man dit? Känns så smått och fåfängt att försöka!”

12 nov
”Lyssnar på Shawn Colvin nu. Hur skulle det vara på svenska? Kan man översätta så?
Personliga texter och hon uttrycker känslor. Ändå låter hon oss få känna att det handlar om
oss. Hur gör hon? Kanske är inte texten lika viktig för lyssnaren som för den som framför
den?”

”Ju mer jag letar och funderar desto, mer börjar jag känna att jag inget vet. Allt handlar om
ord, tolkningar, personliga tolkningar av upplevelser och känslor. Man tycks inte kunna sätta
fingret på något.”

14 nov
Keve Hjelm skriver fint om Stanislavskij. Beskriver tydligt att känslan kommer sist. Jag
upplever att det är mycket samma sak när jag har en text som jag ska sjunga. Att inte
demonstrera en känsla. Stanislavskij skrev att det är publiken som ska gråta. Det är ju precis
så det är när det känns bra.”

27 nov
”Fint att prata med Lisa. (en god vän) Hon berättade om en bra lärare och beskrev henne
gärna med orden närvarande. Självkänslan och tryggheten att vara här och nu och inte hela
tiden tänka, på scen.”

4 dec
”Sounds-09 med Herman Muntzing. Som att se en bra skådespelare, man glömmer att det är
en person som spelar en roll. Musiken var ett naturligt flöde nästen hela tiden. Jag tänkte att
det är samma sak. Kärnan. Närvaron, det förutsättningslösa som blir spelat.”
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Sista tiden innan konserten
Den andra mars kom Alexander hem från Senegal. Vi hade vårt första rep den fjärde. Jag hade
med manus med alla texterna samt de låtar jag tänkt ha med i originalversioner och i
transponerade versioner. Det var spännande att försöka förklara för Alexander hur jag tänkt
det hela. I alla fall så långt som jag visste då, för allt var inte glasklart för mig heller, speciellt
eftersom jag inte visste hur musiken skulle låta. I och med att det var Alexander som spelade
var jag lugn med att det skulle bli bra. Några veckor senare fick jag massa konstiga sms som
jag inte kunde läsa. Det visade sig vara små inspelningar som Alex gjort på sin mobil när han
satt hemma och funderade över arrangemangen. Eftersom min mobil inte kunde ta emot dessa
fick han spela upp dem för mig när vi sågs en andra gång. Det var jättebra idéer tyckte jag och
vi testade lite versioner. Sen sågs vi en tredje gång och han hade filat lite mer på dem. Än så
länge hade jag bara sjungit låtarna när vi repade och inte agerat sceniskt, eller gjort
monologerna mellan. Den tredje gången vi sågs gick vi till TeaterStudio Lederman och
träffade Rolf för att repa där vi skulle ha själva föreställningen. Det kändes viktigt att
Alexander fick en möjlighet att förstå mer av själva föreställningen och att Rolf fick höra hur
musiken lät tillsammans med texterna. Jag kände mig ganska nöjd med min egen insats på
repet men fortfarande lite hämmad när det kom till att agera. Jag gjorde det jag tänkt i rummet
men kände inte att det riktigt satt i min kropp och att det kom inifrån.

Rolf och jag hade kommit fram till att det skulle finnas en stol med på scen och att jag skulle
ha ett hopprep. Mina scenkläder skulle vara vanliga. Ett par jeans och ett linne. Detta övade vi
med på det sista repet som också var genrep. Då kunde vi inte vara på teatern utan vi var
istället i Lilla salen på KMH. Det var på kvällen innan föreställningen och då kändes det
jättebra. Helt plötsligt verkade allt ha fallit på plats. Jag längtade tills jag äntligen skulle få
göra detta inför en publik. Som det var nu hade bara Alexander och Rolf sett det hela. Alex
och jag pratade lite om start och avslut på låtar så det kändes bra inför morgondagen. Totalt
hade vi då setts fyra gånger och bara kört det två gånger rakt igenom utan avbrott.

Under den sista tiden innan konserten hade jag gått igenom programmet i huvudet i realtid
många gånger så att det skulle kännas lite vant med konsertsituationen. Jag gjorde det precis
på samma sätt som jag gjort inför en viktig tävling under min elitidrottstid. Jag föreställde mig
teatern, publiken, hur jag stod där och skulle upp på scenen och sen hur allt flöt på genom
hela föreställningen. En sak som slog mig var att jag hade svårt för att tänka på hur publiken
var begeistrad efteråt. Det var något jag klarat av när det gällde idrotten. Jag tror att det var
svårt på grund av att jag var rädd att jag skulle lägga för mycket vikt vid att publiken skulle
bli just begeistrade. Det var inte mitt huvudmål med föreställningen. Om publiken skulle
tycka om det så skulle det vara för att jag gjort som något berörde dem och då måste jag ha
något att berätta. Därför fokuserade jag på det.

När man gör dessa mentala övningar gäller det att tänka utan att använda ordet ”inte”. Det går
inte att tänka ”det får inte bli fel i introt”, då blir det så i tankarna. Jag har någonstans hört
exemplet ”tänk inte på en grön elefant”, vilket visar att hjärnan inte klarar av ordet ”inte”
eftersom den gröna elefanten direkt dyker upp i huvudet. Att däremot tänka ”nu kör vi introt
och det fungerar bra, jag hittar in på rätt ställe”, fungerar utmärkt.
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Musikfest! med examenskonserten Punkt.
Jag kallade min examenskonsert för Punkt. Jag tyckte att namnet passade på en
examenskonsert. Dessutom upplevde jag att jag ofta haft svårt att stanna upp efter ett projekt,
jag fortsätter direkt till nästa så fort jag avslutat ett. Nu ville jag betona för mig själv att jag
faktiskt skulle sätta punkt efter denna totalt sju år långa period av musikutbildning. Ordet
punkt gav också en känsla av att sätta ner foten och det handlade en del av texterna i
föreställningen om. Texten i programmet såg ut så här: ”Ester brukar ofta sätta komma, men
nu är det dags för en rejäl punkt. Detta är hennes musikerkandidatexamenskonsert från Kungl.
Musikhögskolan. Egna texter och fria översättningar av jazzstandards framförs i stundens
hetta som en blandning mellan konsert och teatermonolog.”

Jag och min låtskrivarkumpan Andreas Backer hade under nästan två år arbetat med att skriva
musik ihop. Under året spelade vi in en skiva som vi hade planerat att släppa på våren.
Eftersom det kostade en del pengar att hyra TeaterStudio Lederman slog vi ihop vår
skivrelease med min examenskonsert samt en akt som Andreas hade själv. Vi kallade det
”Musikfest!”. Det var mycket planerande och logistik för att allt skulle funka. Många timmars
mailande och ringande och smsande till alla involverade. Även det hela med att göra PR för
kvällen och för skivan tog tid. Jag har aldrig varit ansvarig för en sån helkväll förut, det var
spännande, kul och skönt att vi var två om det.

I mitt och Andreas band var det nio personer. Vi två, komp, blås och stråkkvartett. På själva
dagen fick vi testa ljudet för alla tre akterna först klockan fem och klockan sju skulle
Musikfest! och min akt börja. Eftersom jag vetat om tidsbristen långt innan blev jag inte
speciellt stressad av det. Jag och Andreas hade hunnit tänka på det mesta och jag kände mig
förvånansvärt avslappnad och lugn, fast fokuserad. Klockan fem över sju var vi klara med
soundcheck. Då släppte vi in folk, det blev fullt och vi hälsade alla välkomna.

Det gick så fort på slutet att jag inte hann bli nervös. Jag hann inte heller värma upp något
vidare. Alexander började spela och jag hoppade in på hopprep. Jag kom ihåg texterna utan att
tänka på det under hela föreställningen. Några rader blandade jag ihop men det kändes ändå
ok. Melodierna satt, likaså ordningen på allt. Men framförallt kände jag att jag ville berätta
detta för publiken. Jag behövde den att rikta mig till. Jag ville att alla skulle höra och följa
med. Det var ganska mörkt så jag såg bara några personer i publiken och det tyckte jag var
synd minns jag. Jag reflekterade några gånger i början över saker utanför, exempelvis om en
kille i publiken verkade titta bort? Det tog några minuter innan jag riktigt kom in i det. Det
märktes på rösten att jag inte hade hunnit komma igång i kroppen innan. Men det släppte
efterhand. Jag trivdes på scenen. Kommunikationen med Alexander var naturlig och spontan.
Vi lyssnade automatiskt på varandra och löste små förändringar som uppstod som vi inte
planerat. På ett ställe gjorde jag inte som vi sagt innan men det var inget problem. Alex löste
det smidigt. Jag var helt trygg med honom och det var en stor förutsättning för att det skulle
fungera.

Efter konserten kände jag mig lugn och glad fast fortfarande uppe i varv. Det tog faktiskt flera
dygn innan jag blev trött. Jag var jättenöjd och glad över att det hade gått så bra! Det kändes
bättre än jag vågat tänka mig innan just av rädsla för att inte bli besviken. Alexander tyckte
också att det gått bra. Jag har aldrig någonsin fått så mycket positiv respons på en konsert.
Folk tackade mig och sa så mycket fint. Senare fick jag många sms och även mail och brev (!)
där de tackade och ibland förklarade vad de tyckte mest om. En vän skrev: ”Det var en häftig
ide´och hela konserten kändes som en helhet. Modigt var det också. Jag tror att vad som
gjorde mig så lycklig när du sjöng och talade var att det kändes så ärligt. Och din närvaro. Det
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var imponerande… inget påklistrat, låtsat eller pretentiöst. Bara rakt upp och ner –det här är
livet. Jag blir inspirerad!”

Jag var helt överväldigad. Det var konstigt att få så mycket positiv kritik på en gång. Svårt att
veta vad jag skulle göra med det. Jag sparade de fina orden och har tänkt ta fram dem nästa
gång jag känner mig dålig och värdelös som musiker.

Sebastian Örnemark som också var student på KMH spelade in konserten på dvd. Denna är
bifogad längst bak i detta arbete. Jag och Rolf tittade på den tillsammans drygt en vecka efter
själva konserten. Det var intressant och nervöst att se den så kort tid efter. Även om det var
jobbigt så var det väldigt nyttigt att se filmen. Rolf var nöjd och hade inte så mycket att säga
med än små detaljer som vi båda var överens om. Att både ha sett på filmen och att minnas
hur jag själv kände själv under konserten har gett mig ökad kunskap kring hur jag hittar till
min egen scennärvaro. Att dessutom få så fin respons känns oerhört skönt eftersom jag
satsade så mycket. Jag har fått hjälp att lita på att jag är inne på rätt spår.

    

Foto: Mikael Almehag

Efterord
Jag har lärt mig mycket av att göra detta. Jag önskar att jag kunde lita på min förmåga att
klara av pressen. Men samtidigt vet jag att varje gång jag stått inför någon stor utmaning så
känns det: ” Denna gång kommer det faktiskt inte funka”.  Ändå är det dessa gånger som det
verkligen blivit bra. Kanske är det så det måste vara?

Sceniskt har jag förstått vidden av att använda min kropp i rummet. Att vara där med hela
mig. Våga rikta mig ut, ända bort till sista raden och förbi den. Att gå in i texten och verkligen
ha förberett den så jag kan den utan och innan. Ett jobb som tar mycket tid! För mig har det
varit en kombination av att tänka allt i huvudet och att säga texten neutralt rakt ut i rummet.
Jag har också gått runt och gjort annat och sagt eller tänkt texten (exempelvis när jag städat.)
Men även, som Gunilla Gårdfeldts uttrycker det, dansat huvudorden. Alltså att göra stora
rörelser med hela kroppen i rummet samtidigt som jag säger texten eller sjunger den fritt. Det
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är ett väldigt konkret sätt att förankra orden i kroppen och att våga inta hela rummet. Ta plats
utan att be om ursäkt. Det är ju det publiken vill, då kan den slappna av.

För mig gäller det lita på att jag i stunden kommer att göra det som ska göras, bara jag inte
står i vägen själv. Rolf pratade om att bara låta det ske som sker i stunden och gå på impulser.
De finns där hela tiden! Om jag hade bestämt att ”här ska jag lyfta min arm” så är det möjligt
att det skulle ha känts naturligt där och då. Men det bästa är om jag kan vara så öppen och
bejakande för stundens ingivelser att armen bara lyfts när den ska, eller inte lyfts alls. När jag
överraskar mig själv. Det var så det kändes under min konsert och det är jag väldigt glad för.
När jag ser dvd-filmen tycker jag att det ser ut så också. Det var det som var mitt mål, att
känna mig fri i sången, kroppen, rummet, med pianisten och i kontakten med publiken. Det är
för mig att improvisera. Att bara åka med. Då är jag här och nu.

Jag hoppas få möjligheten att göra om denna föreställning. Till den gången ska jag tänka på
några saker. Jag ska ”sjunga upp”. Det vill säga, dansa, röra på mig, använda rösten genom
läten och genom att ropa, sjunga, viska texten, samtidigt som jag går runt och är i hela
rummet. På några ställen i konserten kom jag inte upp på tonerna helt när de låg i högt
bröstregister. Om jag hade tänkt på tekniken där skulle jag kanske ha gått över till huvudklang
men det var inte det uttrycket jag ville förmedla då, utan snarare ett med bröströstklang. Om
jag hunnit värma upp innan skulle dessa toner antagligen inte ha varit för lågt intonerade så
som de var nu. Ett tekniskt svårt ställe som jag alltså ska medvetandegöra ännu mer innan och
träna noga på, så att tekniken inte kommer mellan mig och det jag vill säga. Jag ska också be
att få ha mer ljus på publiken, så jag ser den bättre. Jag tror att det är lättare att kommunicera
när man ser människors reaktioner. Som det var nu kände jag dem tydligt och det gav energi.
Jag sökte mig till de ögon som jag kunde urskilja i mörkret. Men hade velat ha fler.

För mig gäller det att fokusera så mycket på det viktiga, det jag vill berätta, att dömande
tankar inte dyker upp. Då fungerar kommunikationen. Jag hör automatiskt utan att tänka ”nu
ska jag lyssna på pianisten”, vilket är en förödande tanke. Men för det krävs att jag är helt
trygg med mina medmusiker. Att det inte finns tankar som stör i form av ”tycker han att jag
sjunger bra?” ”Ser det ut som jag lyssnar nu?” Eller: ”Tycker publiken att jag
kommunicerar?”  osv. ”Det yttre ögat” enligt Gunilla Gårdfeldt. Jag var utelämnande genom
formen som jag gjorde konserten på och genom mina personliga texter. Det var modigt sa
många efteråt och det håller jag med om. För mig var det en hjälp att hitta till närvaron, att gå
upp på scen väl förberedd och vilja berätta.

Under processen hade jag funderingar kring om det var någon idé att försöka fånga vad som
gjorde att jag kände mig närvarande på scenen. Jag tror inte att det inte är någon fara att
försöka formulera och ringa in det, tvärtom. Det är viktigt och att var och en som står på scen
inför en publik finner sitt eget sätt att hitta dit. Jag tror att förutsättningarna för att känna sig
helt närvarande på scen ser olika ut för alla, men vi behöver utforska det, lyssna på varandra
och våga utmana oss själva.
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