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Förord
“Jag är inte någon som sätter ramar, som har visioner. Jag hakar snarare på andras idéer och går
igång när någon annan formulerat syftet med det vi ska göra.”
Så har jag länge sett på mig själv och mitt skapande. Men någonstans har jag också vetat att de där
bilderna som fladdrar förbi ibland, de där melodierna jag hör, orden som studsar, svirrar runt… det
är hintar om något som jag vill, vägvisare eller små inre viskningar. Om jag bara litar på min
intuition!
När jag nu, under masterutbildningens sista termin, står inför att skapa en konsert med musik
sprungen ur min lust och samlade erfarenhet, upptäcker jag behovet av vad jag upplever som
intuitionens motsats – struktur. Vardagen har en tendens att ta över varje möjlighet till samlat fokus.
Den missade bussen, högarna med papper, impulsen att rosta müsli eller chatta med en gammal
klasskompis på facebook, behovet av plötsligt att rensa garderoben, spela Hanon-etyder på piano…
Allt detta kan givetvis sammanfattas som bristande disciplin om man står inför den självpåtagna
uppgiften att skriva musik. Både en och två gånger hinner jag börja tvivla på att jag verkligen vill
göra en konsert med eget material. Men så, just innan sömntåget går, hör jag färgsprakande klanger,
en melodi som slingrar sig fram genom klangmattan och så ord, några rader. Jag tänder lampan,
famlar efter papper och penna, antecknar något som just då är lika glasklart som min visshet om att
jag vill skapa denna konsert och jag vet hur den ska vara. Det glasklara är inte lika glasklart när jag
vaknar, kan tilläggas, men det innehåller ofta fragment som faktiskt sätter igång fantasin och
dämpar dagsljusets tvivlande och ifrågasättande.
Vad är det som händer där, i gränslandet mellan vakenhet och sömn? Varför kommer idéerna till
oss just då? För jag vet att jag inte är ensam om att uppleva stunder som den jag just beskrev, där all
naturbunden logik tycks upphävd och musiken har färg och form. Där jag kan dra trådar mellan
upplevelser, händelser och plötsligt tycka mig se hur allt hänger ihop enligt en egen självklar logik.
Fenomenet kan beskrivas som flow, inspiration, fokus, närvaro, ett andligt tillstånd, en synestesisk
upplevelse1… Och det kan lika gärna infinna sig mitt i skapandet, när vi är djupt fokuserade och
närvarande – oavsett om det rör sig om att snickra en veranda, skriva en bok eller måla en tavla.
Hur man än väljer att se denna “närvaro där bitar faller på plats av sig själv” så är det gemensamt
för de olika perspektiven att vi arbetar intuitivt. Vi vet omedvetet hur vi ska dra penseln, hur vi ska
blanda färgerna. Är detta vetande detsamma som den “tysta kunskap” (tacit knowledge) som
diskuteras inom filosofin, eller det som sker bakom den stängda dörr, “the locked door”, som den
amerikanske vetenskapsjournalisten Malcolm Gladwell beskriver i Blink – Den intuitiva
intelligensen? Frågorna har intresserat mig en tid och jag kommer att på olika sätt beröra dem i
denna uppsats.
Vad hjälper det att jag vet hur jag ska lägga orden och arrangera musiken om jag endast når det
kreativa flödet på gränsen till sömnen? Som en röd tråd genom inte bara masterutbildningen utan
1

Detta kan ses som en synestetisk upplevelse – ett neurologiskt tillstånd där två eller flera sinnen är
sammankopplade. I det tillståndet kan t.ex. en siffra upplevas ha en viss färg och ett ackord en viss doft.
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genom hela min musikhögskoletid och bakåt, ända sedan barndomens lekar, har jag sökt mig fram
utifrån lust och känsla, ja – intuition. Inför prov, redovisningar och konserter har jag givetvis genom
piskan tvingats in i ett mera strukturerat arbetssätt, men när det kommer till egna projekt lämnar jag
gärna saker halvfärdiga och går ständigt in i nya lustprojekt. Inspirationen får styra och vägen jag
går på blir krokig, mitt arbete ineffektivt. Om jag väljer att kalla det intuitiva arbetssättet för
omedvetet så efterlyser jag nu ett medvetet arbetssätt. Hur ger jag form åt denna intuitiva men
oformulerade vilja att “göra någonting” och faktiskt slutföra det? Hur skapar jag optimala
förhållanden för att vara kreativ och produktiv? Behövs piskan, pressen, eller räcker det med bara
lust? Vad krävs för att genomföra min konsert?

Bakgrund
Som barn fann jag samma stora glädje och lekfullhet då jag sjöng och skrev låtar som då jag gjorde
egna tidningar, teaterföreställningar och melodifestivaler. Jag ville pyssla med allt och kände en
viss frustration över att med åren behöva välja inte bara mellan dans, skrivande eller musik, utan
också genre och instrument. (Att begränsning är en förutsättning för fördjupning förstod jag så
småningom.) Jag sökte mig fram via klassiskt piano, kör, fagott och jazzsång… och till sist, av en
slump, eller kanske var det ingen slump, fastnade jag för dragspel efter att ha hört en konsert med
accordeonisten Karen Tweed. Hennes sätt att hantera instrumentet öppnade en ny värld för mig.
Tonerna sökte sig lekande lätt in i mitt öppna tonårshjärta och jag visste att så där ville jag också
kunna uttrycka mig! I studentpresent fick jag av min pappa ett likadant dragspel som Karen Tweed
hade och sedan dess har ”Dragspels-Lisa” mer eller mindre blivit mitt epitet.
Trots de fantastiska resor och möten som dragspelet mer eller mindre varit en dörröppnare för, har
jag någonstans alltid haft svårt att förlika mig med och begränsa mig till att vara ”dragspelerskan”.
Min nyfikenhet på andra uttryck kombinerat med en benägenhet att sväva iväg i funderingar kring
mer eller mindre omöjliga frågor, har gjort att jag som en röd tråd genom hela min utbildning
eftersträvat struktur. Jag kan uppleva att jag befinner mig mitt i ett kaos av intryck och driver
ständigt på mig själv i min strävan att åstadkomma någonting konkret i denna pågående ström av
kreativa impulser. Men hur?
Sedan 2008 är jag verksam som musiker vid Folkteatern i Gävleborg och jag har under dessa år
deltagit i ett flertal sinsemellan mycket olika föreställningsprocesser som har väckt min nyfikenhet på
konstnärliga blandformer. Under våren 2010 har jag medverkat i koreografen Birgitta Egerbladhs
dansteater Kom ta min hand vilket öppnat mina ögon för hur konstformer kan samverka utan att ta ut
varandra. Jag insåg att jag hade mycket att lära av arbetet med denna föreställning och kommer att
ägna stort utrymme i denna uppsats åt att kartlägga den kreativa processen.
Jag går nu, parallellt med arbetet på teatern, sista terminen på masterutbildningen i svensk folkmusik
med komposition och improvisation på accordeon som huvudämne. Jag har studerat accordeon,
komposition och improvisation för lärare från olika genrer – folkmusik, konstmusik, tango och jazz.
Vid två tillfällen har jag på stipendium rest till Argentina för studier i argentinsk tango och
arrangering. Jag har tidigare studerat litteraturvetenskap och även ägnat mycket tid åt skrivande, både
poesi och prosa.
Lisa Eriksson 2010-06-04
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Under hela masterutbildningen har jag upplevt att jag befinner mig i ett kaos av impulsiva handlingar
och jag har således eftersträvat struktur och genom sökandet efter ett konstnärligt ramverk som sätter
igång, formulerar och resulterar i en färdig konsert, har jag intresserat mig för hur intuitiva respektive
analytiska förhållningssätt samverkar i kreativa processer.
Arbetet med Kom ta min hand påbörjades i april 2009 då vi förutsättningslöst arbetade fram
koreografier. Utifrån till synes “ingenting” skapade Birgitta Egerbladh i mötet med Folkteaterns
niomannaensemble (fyra kvinnor, fem män) och lokalen (Lilla Gasklockan i Gävle) en föreställning med
texter ur Shakespeares samlade verk och kostym, musik och scenografi från 1960-tal och renässans.
Kroppen och rörelsen var den absoluta utgångspunkten. Vi undersökte vad som hände med kroppen i
mötet med texten, Gasklockans runda trägolv, kostymen, möblerna, musiken och i mötet med publiken.
Genom ett intuitivt och tillåtande arbetssätt växte en rik och mångbottnad föreställning fram. Allt
vägdes av till en helhet så att det gemensamma uttrycket av de olika konstformerna blev balanserat till
ett ”allkonstverk”.
När jag blickar tillbaka på processen kan jag tycka att föreställningen nästan byggde sig själv, vi
”befann oss bara” i Gasklockan och rörde oss utifrån fria associationer. Det är givetvis en sanning med
modifikation. Hur viktiga är de estetiska utgångspunkterna – i detta fall 1960-tal och Shakespeare – i
förhållande till vårt intuitiva arbetssätt i framväxandet av föreställningen?

Syfte
Eftersom jag länge har efterlyst struktur och tror att ramsättande är viktigt för att utveckla kreativitet,
fokuserar jag i min masteruppsats på processen i skapandet av min egen examenskonsert där jag utifrån
egna texter skriver musik för accordeon. Målet är att göra en “föreställningskonsert” som sammanför
idéer sprungna ur de olika konstnärliga uttrycksformer jag har ägnat mig åt, men som även hämtar
element från teatern. Musiken är i teatersammanhang ofta underordnad övriga uttrycksmedel – den ska
understödja och förhöja det sceniska utan att ta för mycket fokus. Vad händer när musiken blir
huvudperson och de andra uttrycken avvägs för att lyfta det musikaliska berättandet?
I den konsert jag skisserar används texterna som utgångspunkt. De formar musiken rytmiskt och sätter
an olika stämningar, trots att endast fragment av de ursprungliga texterna kommer att vara synliga vid
själva framförandet. Andra faktorer som jag vill utforska och balansera mot det musikaliska berättandet
är ljussättning, kostym, enklare scenografi och koreografi, allt valt med hänsyn till musiken.
Som teatermusiker har jag slagits av att teatervärlden generellt är betydligt mera reflekterande kring sitt
väsen och varande än något musiksammanhang jag någonsin varit i. Man ser (eller uttrycker sig i alla
fall om) verksamheten ur ett större perspektiv, är nyfiken på vad som händer utanför teaterns väggar och
medveten inte bara om föreställningsprocesserna utan hela ”teaterhändelsen” som sätter föreställningen i
en social och samhällelig kontext och tar hänsyn till helhetsupplevelsen av ett teaterbesök
Teaterbesöket inbegriper inte bara föreställningen utan också faktorer runt omkring – publikgruppen,
miljön, konsten på väggarna, musiken och fikat i foajén, personalen... Teaterhändelsen kan börja redan
ute på gatan, innan man kliver in i entrén. Det centrala är att vi samlas på en plats en viss tid för att få en
upplevelse.
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Kanske kan vi också tala om “musikhändelsen”? Ordet används ganska allmänt om musikaliska
evenemang, men vad händer om vi vidgar och fördjupar betydelsen till att omfatta även andra faktorer i
anslutning till musikframträdandet? I vilken grad påverkar element utanför musiken själva upplevelsen
av densamma? Kan vi öka vår medvetenhet kring den musikaliska upplevelsen och skapa förutsättningar
för att de komponenter som påverkar konsertbesökaren samverkar och bildar en helhet?
Min personliga erfarenhet är att man som frilansmusiker sällan förbereder mer än vad som ska
framföras, möjligtvis vad som sägs mellan musiknumren och vad man har för klädsel. Men allt det
andra? Påverkar inte det också i hög grad det musikaliska framförandet och den känsla man tar med sig
hem som publik? Vad är det som gör att man kan gå hem från en konsert helt euforisk? Eller likgiltig?
Det handlar kanske inte alls om musiken isolerad? Vi tar ju också in färgerna på väggarna i lokalen,
belysningen, musikernas placering i förhållande till varandra. Vi lyssnar även med våra ögon enligt
musikern Ale Möller.
Inom ramen för masterutbildningen finner jag inte utrymme att undersöka de kontextuella faktorerna
kring musikhändelsen, utan begränsar mig till att undersöka och utvärdera:
Det konstnärliga resultatet – musiken och dess framförande. Jag vill alltså göra en examenskonsert där
olika uttrycksformer möts och där jag utvecklar en medvetenhet kring formen för framförandet så att
den musikaliska upplevelsen integrerar fler element än de rent ljudande. Påverkar det visuella den del av
publiken som väljer att blunda en hel konsert eller som rent utav är blinda? Hur kan jag jobba sceniskt
med min musik? Vad kan jag överföra från teatern till musikens område utan att det för den skull blir
teater?
Jag kompletterar med en skriftlig utvärdering av denna efter konsertens genomförande och är väl
medveten om att några av de frågeställningar jag här tar upp kan få ett mera erfarenhetsmässigt svar
först efter konserten.
Den konstnärliga processen – undersökande av formskapandet i mitt eget kreativa arbete fram till
examenskonserten. I denna skriftliga del av masterprojektet tar jag avstamp i och drar lärdom av andra
scenkonstnärers personligt utformade ramar för konstnärlig verksamhet, framför allt utifrån arbetet med
Kom ta min hand.
Jag har med mig två frågeställningar som på många sätt går i varandra, men som jag här har valt att dela
upp enligt följande:
1. Ramar och struktur – behövs det och i så fall, hur kan dessa se ut? Som tidigare nämnts intresserar
jag mig för hur intuitiva och reflekterande arbetssätt kan samverka i konstnärliga processer. Jag väljer
därför att ägna stort utrymme åt att försöka definiera begreppen.
2. Form och komposition – hur ser arbetsprocessen ut mot den färdiga föreställningen? Jag kommer här
att titta närmare på det konkreta bygget av en föreställning och vad som skapar förutsättningar för flow
och sväng i framförandet.

Lisa Eriksson 2010-06-04
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Metod
Jag tar i denna uppsats framför allt utgångspunkt i arbetet med Kom ta min hand för att få syn på ett
arbetssätt som resulterade i en, enligt mig, mycket levande och inspirerande föreställning. Genom
att ställa frågor till mig själv och besvara dem undersöker jag mitt eget konstnärskap och hinder,
rädslor och visioner kring detta i relation till Birgitta Egerbladhs arbetssätt. Man kan se det som ett
sökande efter ramar som skapar frihet och kreativitet. Min erfarenhet är att avgränsning är en
förutsättning för att nå resultat, hur svårt det än kan vara att ringa in vart man vill och varför. Hur
utvecklar jag kreativitet? Vilka slags ramar gör att jag kan använda mig av min intuitiva förmåga?
Hur ser jag till att få en helhet och ett konstnärligt innehåll som speglar mitt mål och mina
konstnärliga världar? Vilket arbetssätt passar mig bäst?
I mötet med Birgitta Egerbladh och i samtal med tonsättarna och musikerna Karin Rehnqvist,
Susanne Rosenberg och Esbjörn Hazelius, har jag tagit del av olika individuellt utformade metoder
för att nå kreativitet. Med inspiration och tankar från dessa möten samt utifrån litteratur som på
olika sätt berör ämnet kreativa processer, vill jag nu undersöka hur struktur och reflektion kan
samsas med intuition på ett sätt som passar min personlighet för att skapa ett ramverk och en form
för min examenskonsert. Förhoppningen är att mina tankar även kan inspirera andra konstutövare
att reflektera kring skapandet och dess förutsättningar.
Jag delar uppsatsen i tre huvudavsnitt:
I. Några centrala begrepp – i den första delen kommer jag att utreda och reflektera kring begrepp
som jag funnit relevanta i undersökandet av konstnärliga processer.
II. Kreativa processer – jag tittar här närmare på framför allt Birgitta Egerbladhs arbetssätt i Kom
ta min hand, men skriver även kort om Karin Rehnqvists, Susanne Rosenbergs och Esbjörn
Hazelius arbeten.
III. Examensprojektet – jag avslutar med en reflektion kring min egen konstnärliga process fram
till examenskonserten med utgångspunkt i de begrepp och processer jag behandlar i uppsatsen.
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I. Några centrala begrepp
Intuition och det adaptiva undermedvetna
Intuition (av latinets intueri, skåda, betrakta)
Intuition betecknar inom filosofin flera olika former av kunskap. Gemensamt för dessa former är att intuition a) står
i motsättning till indirekt kunskap vilken nås genom slutledningar, b) intuition karaktäriseras av närvaro, c) sägs
2
besitta en form av säkerhet. Enligt Wikipedia är intuition ”förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra
en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta.” Denna förmåga ställs ofta i motsats till att
resonera och förstå logiskt. Intuition kan också beskrivas som kunskap a priori eller en empirisk erfarenhet som
karaktäriseras av omedelbarhet. A priori är ett uttryck för att beskriva kunskap som innehas från början eller före
någon given händelse. Det man upplever intuitivt är summan av många sinnesupplevelser varav de flesta är
omedvetna. På vetenskaplig nivå diskuteras intuition livligt inom bl.a. psykologin och filosofin. I maj 2010 hålls en
konferens om en av intuitionens mest kända tänkare, Immanuel Kant, på University of Chicago: “Kant on
Intuition”. Några av världens främsta nu levande filosofer kommer att diskutera tolkningen av begreppet intuition
utifrån Kants Kritik av det rena förnuftet.

Den amerikanske vetenskapsjournalisten Malcolm Gladwell tränger i boken Blink – Den intuitiva
intelligensen in i begreppet intuition och vår förmåga att instinktivt skilja mellan rätt och fel. Han
baserar sina teorier på det senaste inom naturvetenskaplig och psykologisk forskning.
Inom neurovetenskap och psykologi är studiet av hjärnans intuitiva förmåga att fatta snabba beslut
genom det s.k. adaptiva undermedvetna ett av de nya och viktigaste forskningsfälten. Det adaptiva
undermedvetna (ska inte förväxlas med Sigmund Freuds definition av det undermedvetna) beskriver
hjärnan som en jättelik dator som tyst och snabbt sorterar intryck och behandlar informationsflöden för
att vi ska kunna fungera som människor. Evolutionen har utvecklat vår förmåga att med begränsad
information fatta snabba beslut – annars skulle vi t.ex. ha blivit uppätna av vargar eller påkörda av
bilar för länge sedan. Det adaptiva undermedvetna är mycket bra på att göra snabba bedömningar och
utföra komplexa handlingar.
Gladwell ger många exempel på vetenskapliga experiment som gjorts av vår förmåga att bilda oss en
korrekt uppfattning utifrån knapp information, som studien där unga pars framtidsutsikter kunde
avläsas anmärkningsvärt korrekt utifrån analyser av kortare konversationer paren emellan. Gladwells
slutsats är, fritt tolkat, att vi oftare än vi tror kan lita på vårt första intryck av en situation, en människa
eller händelse. Det adaptiva undermedvetna kan effektivt utföra komplexa handlingar genom att
sammanställa information och tidigare erfarenheter för en blixtsnabb analys och bedömning.
Genom ”tunna skivor” av information, (thin slicing) eller en ögonblicksbild (a blink) av en given
situation kan vi dra slutsatser som är förvånansvärt exakta och korrekta. Dessa slutsatser kan givetvis
även vara felaktiga, men Gladwell anser att vi alla kan lära oss att tolka och behärska våra
snabbedömningar.
Vår benägenhet att lita till intuitionen påverkas i hög grad av vår självkänsla och den miljö vi för
2

Filosofilexikonet (1983), s. 280-281

Lisa Eriksson 2010-06-04

8

tillfället befinner oss i. I en holländsk studie fick en grupp studenter svara på frågor från
sällskapsspelet Trivial Pursuit. Innan de tog itu med uppgiften ägnade den ena halvan av gruppen
fem minuter åt att associera kring vad det skulle innebära att vara professor. Den andra halvan av
studentgruppen fick reflektera kring fotbollshuliganer. ”Professor-gruppen” svarade rätt på 55,6
procent av frågorna medan ”huligan-gruppen” endast svarade rätt på 42,6 procent.3 Uppfattningen
om vem man är påverkar alltså tillgången till den intuitiva förmågan.

Bakom den stängda dörren
Trots samlad vetenskaplig dokumentation har snabbomdömen enligt Gladwell en mystisk sida. De
sker bakom en stängd dörr “the locked door” vilken inte är öppen för reflektion. Plötsligt vet vi
bara, kanske genom en känsla i maggropen, hur vi ska handla, men ”vi måste godta att det är
möjligt att veta utan att alltid veta varför vi vet och godta att det – ibland – är bäst för oss att naturen
har ordnat det på det viset.”4
Peter Bastian försöker i In i musiken att beskriva musik som medvetandefenomen och han
konstaterar att det i princip är omöjligt att tala om musik utan att hamna i existentiella frågor.
Upplevelsen av musik låter sig förstås i ord lika lite som upplevelsen av färgen röd kan förstås av en
blind. Likadant är det med upplevelsen av universums oändlighet eller meningen med livet. Vår
hjärna har sina begränsningar “…men överskrider vårt medvetande en viss gräns hamnar vi i ett
område där vi fortfarande inte förstår något, men det betyder heller ingenting, för där vet vi…”5 Är
detta vetande kopplat till den intuitiva intelligensen? Språket och logiken kan inte formulera detta
tillstånd av att veta utan evidens. För mig är intuition förbundet med just detta obeskrivliga, det som
sker bakom “den stängda dörren”.

Intuition i konstnärliga processer
På vilket sätt är intuitionen relevant i vårt musicerande och på vilket sätt är konstnärliga processer
intuitiva?
När jag musicerar utan att tänka på eller analysera vad jag gör, händer det att jag överraskar mig
själv. “Hur kunde jag komma på att frasera så där?” “Varifrån kom den där klangen?” När jag
däremot är medveten kring vad jag gör och så att säga inte är i flow, spelar jag sämre. Den intuitiva
intelligensen måste vara med i musicerandet för att jag ska nå vad som finns bakom “den stängda
dörren”. Det analytiska, medvetna, musicerandet är däremot inte tillräckligt snabbt för att koppla
ihop och samla mitt musikaliska vetande till ett flöde. Om man vet vad man gör blir man sämre på
det – intuitionen blir skadad av medvetandet. Om vi hinner tänka på pulsen så är vi för långsamma,
vi är inte i den. Det blir mekaniskt och platt. I bästa fall har vi tillgång till den intuitiva intelligensen
3
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5
Bastian (1987) s. 18
4

9

Bakom den stängda dörren
Tankar om hur intuition och reflektion samverkar i kreativa processer med utgångspunkt i föreställningen Kom ta min hand

när vi musicerar, men jag av egen erfarenhet att vi musiker ofta har en benägenhet att lyssna på oss
själva och andra på ett analytiskt sätt där vi värderar och reflekterar kring musiken i stället för att ta
in den som en helhet. Jag går närmare in på värderingar i avsnittet om reflektion.
Musikern Ale Möller gav vid ett seminarium på Kungliga Musikhögskolan exempel på hur han rent
konkret arbetat med musikalisk intuition och analys. Under en lyssningskurs vid Falun Folkmusik
Festival blev han varse hur ”icke-musikern” ofta reagerar på musiken som en helhet och får
upplevelser som musikern många gånger går miste om i sitt mer analytiska lyssnande.
Kursdeltagarna fick bland annat ligga ner och lyssna för att sedan delge de andra vilka bilder och
associationer musiken hade väckt. En pojke som inte var van vid att vare sig spela eller lyssna på
musik blev hänförd av ett av musikexemplen. Han såg en gammal man i hatt som satt på en
bergstopp, sa han. Utan att i förväg ha vetat något om musikern lyckades han med stor träffsäkerhet
beskriva just den amerikanske, åldrade spelmannen som skrivit och spelat in musiken lyssnat på.
Under en workshop vid Sibelius-Akademin lät Ale Möller studenterna omväxlande spela samma låt
i två olika rum. Det ena rummet var ”det analytiska rummet” där studenterna analyserade skalor,
rytmer, harmonik osv. Det andra rummet utgjorde ett ”intuitivt rum” där man helt enkelt ägnade sig
åt att gå på ”feeling”. Både studenternas och Ale Möllers upplevelse av musiken skiljde sig
väsentligt åt mellan de olika rummen. När studenterna spelade ”intuitivt” nådde de enligt egna och
andras öron en högre nivå. Medvetet reflekterande kring musik kan dock vara en del i utvecklandet
av den tekniska och analytiska förståelse som så småningom blir till omedveten, ”tyst kunskap”6.

Begreppet flow
Att på allvar diskutera begreppet flow är att gå in i ett område som tangerar en mängd religioner,
vetenskaper och andliga riktningar. Jag gör här endast göra en kort, personlig reflektion kring
begreppet för att relatera det till konstnärliga processer.
Den ungerske psykologiprofessorn Mihály Csíkszentmihályi, verksam vid universitetet i Chicago,
har gjort mycket forskning på området. I boken Flow: The Psychology of Optimal Experience
framlägger han teorin att människor är som lyckligast när de befinner sig i ett tillstånd av djup
koncentration, när man är så uppslukad av den aktivitet man utövar att glömmer sig själv, tid och
rum. När man helt enkelt är i flow.7
Sångerskan Susanne Rosenberg talar om ”flowkanalen”, ett begrepp lånat från Csíkszentmihályi.
Folk befinner sig i flowkanalen och trivs med vad de gör när de är i balans mellan utmaning och
förmåga. Uppgiften får varken vara för svår eller för lätt och ribban ska hela tiden höjas. När vi
precis klarar av en uppgift genom att använda vår samlade kunskap och kompetens kan vi nå flow.
Kanske kan man beskriva flow som att vara i utveckling, att aldrig riktigt nöja sig utan känna
tjusningen i utmaningen?
Flow förutsätter närvaro, att vi till kropp och själ är här och nu. Det som kanske kan beskrivas som
6
7
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närvarons signum är att sinnena är vakna, alerta. Jag känner träet i stolen jag sitter på, ser datorns
flimmer och, med vidvinkelseendet, molnen som tornar upp sig utanför fönstret. Jag känner lukten
från Skutskär och Gevalia, hör fläkten susa och grannens skratt som tränger genom väggen.
Närvaron kan vara spetsat fokuserad eller öppet bred, så att vi till och med anar stadens puls, liv.
Jag tror att vi alla känner igen känslan av närvaro – att vara i ”nuet”. Endast i nuet kan vi nå vår
fulla potential. Tillståndet ligger för mig nära känslan av att ha kontakt med intuitionen, den stängda
dörren.
I konstnärligt utövande tror jag att närvaro är en förutsättning för intuition, att intuitiva processer
således sker när vi är närvarande. När jag glömmer bort mina begränsningar för att jag är så
upptagen av leken, då flödar det.
Är närvaro detsamma som fokus? Givetvis reflekterar jag inte över materialet i stolen jag sitter på
eller vilka toner jag spelar när jag är mitt i utformandet av en musikalisk fras. Men jag vet ändå att
jag sitter på trä och spelar ett c och ett f och ett Bb... Det reflekterande arbetssättet rör sig mera
dåtid och framtid, alltså i ett planerande för framtiden och i ett utvärderande tillbakablickande.
Närvaron är en omedveten process, men vi vet när vi är närvarande.

Veta att, veta hur, veta tyst – några ord om kunskapsteori
Den engelske filosofen Gilbert Ryle (1900-1976) ifrågasatte den rådande teoretisk-vetenskapliga
synen på kunskap, ”knowing that”, veta att, och skilde denna från ”rationell praxis” – ”knowing
how”, veta hur. Han kritiserade därmed det nedärvda synsätt som via Descartes dualistiska
människosyn skiljer medvetandet från kroppen och därmed intellektet från det praktiska handlandet.
”Vi förstår vad vi gör genom att göra det, förståelsen uppstår i själva aktiviteten”.8
Vetenskapsfilosofen Donald D. Schön för detta resonemang vidare. Han diskuterar synen på
problemlösning och menar att den teoretisk-vetenskapliga kunskapen är begränsad i mötet med
praktiska problem eftersom dessa problem sällan är möjliga att omedelbart identifiera. Först när
man har formulerat själva problemet kan det lösas och i praktiska, yrkesmässiga situationer, råder
ofta konflikter mellan flera motsatta alternativ. Att göra hänger samman med att reflektera, och
frågan är om det egentligen går att skilja mellan praktisk och teoretisk kunskap.9 Inom
kunskapsfilosofi och konstnärlig forskning används även begreppet tacit knowledge, ”tyst
kunskap”, vilket ställs i motsats till ”skolbokskunskap”. Vanliga exempel på tyst kunskap är
färdigheter som att simma och gå. ”Det är inte genom att titta på saker utan ’genom att vistas i dem’
som vi förstår deras gemensamma mening” skriver Gustavsson.10

8

Gustavsson (2000), s. 105
Gustavsson (2000), s. 106-108, i sin tur hämtat från Donald D. Schön, Den reflekterande praktikern: Hur
professionella tänker i handling
10
Gustavsson (2000), s. 120
9
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Kan konstnärliga processer vara enbart intuitiva?
Kreativitet och intuition är för mig nära sammankopplade. Kreativitet kanske till och med är
intuition i handling – ett formgivande av intuitionens samlade tysta kunskap, oavsett om det handlar
om musicerande eller komponerande?
Att skapa något utan förlaga, utan färdig mall för det slutliga resultatet, kräver i sig en intuitiv
förmåga. Hur vet jag var jag vill påbörja och avsluta ett verk? När jag är min egen uppdragsgivare
och alltså inte har fått en uppgift ålagd mig utifrån, måste jag själv sätta ramar för det verk jag vill
skapa. Om jag t.ex. vill skriva en låt måste jag göra en mängd val för låtens tillkomst: ska den vara
instrumental eller en sång? Modal eller harmonisk? Vilken/vilka taktarter ska jag använda - eller
ska den rent av vara frirytmisk? Ska den ha text? Vad ska den handla om..? Vilken ton ska jag börja
på? Jag kan givetvis medvetet välja i vilken utsträckning jag vill begränsa mig, jag kanske blundar
och sätter fingret på en ton på pianot, sen ett annat finger på en annan ton osv. Men någonting i mig
gör ändå att jag ”väljer” att sätta mitt finger just där. Någonting styr den musikaliska ”slumpen” så
länge som en människa är medskapande. Kanske är det intuitionen som väljer men jag tror
personligen inte att vi lyckas göra färdigt en enda låt om vi inte under låtskrivandet då och då kliver
utanför den skapande processen för att medvetet titta på vad som växer fram.
Musikern, pedagogen m.m., Peter Bastian beskriver i In i musiken sin musikaliska utbildning som
en “märkligt sammansatt loppmarknad av allt mellan himmel och jord” – från mötet med den
turkiske klarinettisten Mustafa Kandirali till fjällvandringar i Lappland11. På samma sätt tror jag att
vi alla har våra individuella ryggsäckar av upplevelser med oss och när vi uttrycker oss konstnärligt
finns spår med av vårt bagage, av vår samlade kunskap. För att få tag på detta kaos av erfarenheter
och ge dem form måste vi ju ha redskap för att plocka fram dem och medvetandegöra dem. Annars
ligger de som osorterade foton i en låda. Detta redskap är enligt ett sätt att se på tillvaron: språket.
Enligt filosofen Ludwig Wittgenstein och många andra västerländska filosofer är den språkliga
begränsningen också gränsen för kunskap. ”Språkets gränser är världens gränser”.12 Reflekterande
är i sig språkligt, beskrivande, ett famlande efter ord och kärnan i det resonemang jag här hamnar i
är huruvida reflektionen behövs för att komma vidare i kreativa processer. Om det så att språket är
verklighetens gräns, var ryms i så fall den ”tysta kunskapen”? Om den tysta kunskapen existerar
först när vi satt ord på den så är den ju inte längre tyst. Och om tyst kunskap är kopplad till intuition
så kommer vi enligt detta resonemang ingenstans med enbart intuitionen – den blir ju verklig först
när den klätts i ord.

11
12

Bastian (1987), s 12
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Reflektion och struktur för konstnärlig utveckling
Vad är då värdet av reflektion i konstnärliga sammanhang? För att medvetet kanalisera och tillämpa
den omedvetna, tysta kunskapen, krävs att vi ställer frågor till oss själva, att vi problematiserar. Den
tysta kunskap, som vi alla innehar, är inlärd och traderad, ofta från en generation till en annan. Om
jag vill skapa något nytt och uttrycka mig utan att efterhärma, måste jag våga granska denna inlärda
kunskap kritiskt. Den franske hermeneutikern Paul Ricœur opponerar sig mot traditionens och
auktoritetens inverkan på våra sinnen. Tolkning och förståelse sker i två steg, anser han: genom
förstående och distansiering. Förstående innebär att man sätter sig in i en sak utifrån dess egna
förutsättningar och genom distansiering granskar man det man förstått.13 Distansieringen kan ge
perspektiv, sätta ramar, hjälpa oss välja riktning. Jag ser det som att konstnären simmar runt, runt i
ett oändligt hav av möjligheter. Utan riktning är risken stor att han eller hon drunknar och aldrig når
land.
Reflektion förutsätter alltså en distansiering till det egna skapandet. Kanske kräver skapandet i sig
reflektion och distansiering? Distansen hjälper oss att verbalisera, hitta metaforer, se strukturer,
brister, form för att vi sedan ska kunna gå in i skapandet igen. Enligt detta resonemang framstår det
som att det intuitiva skapandet är en process som sker för sig och att reflektionen endast är en
betraktare av denna process, ett slags utifrånskådande journalist, en konstkritiker... Man hamnar här
lätt i ett hönan och ägget-resonemang – börjar konstverket i ett medvetet eller omedvetet val?
Malcolm Gladwell beskriver att vi ständigt pendlar vi mellan vårt medvetna och omedvetna sätt att
tänka. Vi kanske gör en ständigt pågående ”thin slicing” av det vi skapar – kliver ”i och ur” för att
omväxlande vistas i och distansiera oss till konstverket. Är detta pendlande rent utav motorn i den
kreativa processen? Vi sätter inte ord på vad som sker bakom den låsta dörren utan på vad som vill
komma ut ur denna dörr och kanske också det vi vill locka fram? Reflektion är att vara beredd att
koppla in nya kunskaper i erfarenheten.
Jag upplever detta fenomen just nu, i skrivande stund. Jag söker efter någonting som jag vet är
alldeles för stort för att fånga och omfatta. Ändå trycker ord och meningar på med en sådan kraft att
mina fingrar svettas av försöket att få med allt – tankarna står på kö för att formuleras. När jag med
jämna mellanrum distansierar mig för att få syn på vad jag egentligen skriver, befinner jag mig just i
denna strävan efter struktur för att göra tankarna begripliga för mig själv och andra. Om jag ska
lyckas förmedla det som rör sig bakom min ”stängda dörr”, måste jag hitta språkliga nycklar för att
också du som läser ska kunna förstå och tolka via din stängda dörr. Och jag kan omöjligt få med allt
om jag så skriver hela livet! Allt kreativt arbete bygger på begränsningar, val, oavsett om det
handlar om att skriva en text eller måla en tavla. För att skapa konst måste ett reflekterande och ett
intuitivt arbetssätt samverka.
Är det alltså genom distansiering och reflektion som vi skapar struktur och ramar, konstnärliga
begränsningar som driver på färdigställandet av konstverket?
Jag tänker mig strukturen som en karta över det man vill skapa. Den konstnärliga ”tysta”
verkligheten är alltför stor och komplex för att rymmas på denna karta, men skissen skapar punkter
13
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att utgå ifrån. När kartan är ritad kan vi zooma in och arbeta med detaljerna och, om så behövs, rita
om kartan under resans gång.
Om strukturen är kartan så kanske reflektionen är kompassen? Jag tror att det i konstnärliga processer
är avgörande att man gång på gång ställer sig frågan: vad vill jag? Vart vill jag? Vad inspirerar mig?

Värderingar och värdet av objektivitet
”I believe that any teaching is fundamentally ineffective, whatever the
method, unless it helps people feel, experience and become confident of their
essential resourcefulness, their real self, their inborn freedom and security,
their uniqueness and universality, from the inside of themselves and by
themselves.” (paraphrased from Akihisa Kondo http://www.learningmethods.com/lmengl.htm)

Dramatikern och teaterforskaren Joakim Stenshäll som under många år var verksam vid Folkteatern i
Gävleborg talade om vikten av att kunna beskriva utan att värdera, att alltså förhålla sig så objektivt
som möjligt till konstverket. Men hur upplever vi utan att värdera? Vad når vi genom objektivitet?
När behöver vi vara objektivt beskrivande och när behövs våra subjektiva värderingar? Går de rent av
att förena?
”En vetenskapsman som vill undersöka planeternas rörelser måste först välja en fast punkt i
förhållande till vilken han kan beskriva rörelserna. --- Det är lätt för honom att vara objektiv för han
kan inte flytta runt planeterna för att få resultatet att överensstämma med sin teori. Det är betydligt
svårare att analysera sig själv objektivt. --- När jag betraktar mig själv vill jag nästan automatiskt
ingripa och ändra det jag ser på.”14 Peter Bastian pratar om att hitta en punkt i medvetandet som är
icke ingripande. Utifrån denna punkt – den inre iakttagaren – kan vi iaktta våra egna tankar och
känslor utan att identifiera oss med dem. Det är denna punkt som upplever, menar han. Ligger denna
punkt innanför den stängda dörren? Hur hjälper denna punkt oss i det medvetna reflekterandet?
Distansiering för reflektion är för mig detsamma som att problematisera det framväxande konstverket
– att ställa frågor till sig själv och försöka besvara dem så ärligt som möjligt. Svaren är idéer! De
hjälper oss vidare. Vi ställer oss frågor som: Är detta bra? Dåligt? I så fall dåligt enligt vem?
Reflektion utvecklar självkännedom. För att vara sanna mot oss själva och våra intentioner, vårt
”tyckande”, måste vi våga granska vilka åsikter som är våra egna och vilka åsikter som vi har lärt oss
att vi ska ha.
Under mitt första år på masterutbildningen gick jag den pedagogiska ”problemlösarkursen”
LearningMethods för pedagogen och musikern Bodil Rummelhoff där vi bl.a. diskuterade
värdesystem.
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För att göra en värdering krävs:15
• En värderare som gör värderingen
• Det som värderas (objektet)
• Själva värderingen och kriteriet som värderaren behöver för att göra värderingen, t.ex. värderarens
humör, referenser, jämförelser, förutfattade meningar, medfödd smak, inlärd smak osv.
När vi värderar det vi själva skapar tror jag att det är av högsta vikt att vi står öppna och objektiva
inför det vi gör och ser upp med värderingar som inte är våra egna. Om jag t.ex. är rädd att min
musik ska uppfattas som ”smörig” måste jag definiera ordet, se vad det står för enligt mitt eget
värderingssystem. Vi bär på många rädslor och förutfattade meningar som inte hjälper oss om vi
vill reflektera utifrån oss själva och vara våra egna, sanna kritiker. Om reflektionen ska vara ett
redskap för framåtskridande, bör den som reflekterar förhålla sig objektivt, som en distansierad
iakttagare, men på samma gång vara i kontakt med den mer subjektiva ”smakdomaren”.
Ramar och struktur kan givetvis rent konkret handla om arbetsdisciplin, att skapa tid och plats för
att göra, sätta igång. Susanne Rosenberg skapade t.ex. fasta rutiner i utvecklandet av konserten
ReBoot genom ett hundradagarsprogram med fasta övningar som hon gjorde varje dag. Och många
författare och tonsättare försöker se sina yrken som åtta till fem-jobb. Tidsramarna är ett sätt att
skapa trygghet och utrymme för kreativitet.
Jag tycker att Peter Bastian uttrycker det bra: ”Disciplin är nödvändig för att vi ska kunna flytta oss,
men det är lika nödvändigt att uppleva vem vi är och var vi är”16 När vi blir fria från rädslor och
inlärda värderingar kan vi tränga in i upplevelsen av musik med objektiviteten i behåll. Hjälper det
oss att veta vart vi vill gå och hur vi vill sätta våra ramar?

Hur svänger det?
Jag hör då och då skådespelare tala om teaterföreställningar som ”svänger” och har intresserat mig
för hur begreppet ”sväng” kan vidgas till att beskriva känslan av en scen eller en hel konsert. Sven
Ahlbäck beskriver i Karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition hur
musikalisk tidsupplevelse kan indelas i periodicitet (meter) och gestalt (rytm). Den rytmiska
gestaltens förhållande till den regelbundna metern skapar upplevelsen av musikaliskt sväng som
alltså kan beskrivas som ”en konflikt mellan rytm och meter”.17 Hur svänger någonting som inte
förhåller sig till en fastlagd, regelbunden grundrytm? Teaterns struktur ser ju helt annorlunda ut än
den musikaliska och ”grundrytmen”, pulsen, är betydligt svårare att fastställa. Teaterns sväng
kanske kan ses som gestalter vilka förhåller sig frirytmiskt till en dramaturgisk form i stället för till
en metrisk rytm. Begreppet kan tolkas metaforiskt, som att en föreställning lever, andas, att delarna
förhåller sig organiskt till helheten. Journalisten Anneli Dufva skriver i en text om SR:s
programserie Det svänger ju: ”En föreställning svänger när den får mig att inse att jag hamnat
15
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någon annanstans än där jag var från början. När den överlistat mig”.18
Kan man faktiskt tala om metrisk puls i teatersammanhang? Och kan teaterns sväng överföras till
det musikaliska framförandet så att en konsert svänger både i förhållande till pulsen och till
dramaturgin/helheten?
Jag har i samtal med skådespelarna Arabella Lyons och Joel Torstensson försökt reda ut hur
begreppet sväng används i teatersammanhang. Tankarna kring vad sväng är varierar från person till
person.
Arabella Lyons som är verksam som skådespelerska vid Folkteatern i Gävleborg menar att man
absolut kan tala om en grundpuls i teatersammanhang. Shakespeares verk är t.ex. skrivna på
blankvers och har alltså som grundpuls ett slags femtakt till vilken skådespelarna i texttolkningen
förhåller sig olika. Orden skulle i detta fall utgöra rytmen, gestalterna. Sväng handlar om balans,
menar hon. Hur länge vågar jag t.ex. ta ut en paus? När och hur länge vågar jag lämna grundpulsen
utan att den dör? Arabella Lyons har en viss erfarenhet av den kinesiska teatertraditionen jingju,
även känd som Pekingopera. Där är alla rytmer lagda från början till slut och endast de bästa och
mest erfarna skådespelarna har tillåtelse att spela rubato (fritt). En tydlig hierarki råder inom jingju.
Dirigenten och huvudrollsinnehavaren har mest utrymme att förhålla sig fritt till grundpulsen – de
har vad jag här väljer att kalla för ”svängrum”.
Det kan finnas en grundpuls också i pjäser som inte är skrivna på vers, även om den pulsen är
svårare att definiera och känna, menar Arabella Lyons. Hon tar som exempel en övning med
Birgitta Egerbladh där vi går dagens tempo. Övningen hjälper oss att utveckla vår gemensamma
intuitiva kroppsliga förståelse för hur länge vi t.ex. kan låta tankar sväva i luften i samtal med
publiken. Svängrummet skiljer sig i mötet med olika publikgrupper. Svängrummet anpassar sig
även i bästa fall till scenen innan. Har den varit ”upptempo” så kanske berättelsen på ett organiskt
vis svarar bäst genom att ta ner tempot i nästa scen. Eller skruva upp det ytterligare! Jag tror att
detta är en intuitiv, omedveten process som sker i nära samspel med publiken.
Joel Torstensson, skådespelare vid Dalateatern, berättar att han vid instuderingen av en pjäs ibland
tänker sig att en orkester spelar teaterstycket. Det ger honom en känsla både för ”den stora bågen”
som är hela pjäsen och för de mindre bågarna i scenerna. När han lär sig repliker tänker han ofta på
röstläge och ljudstyrka i termer av piano, forte, diminuendo, crescendo osv. och han försöker
relatera replikernas tempi i förhållande till var i ”orkesterverket” han befinner sig.
Rent tekniskt kan en föreställning svänga om själva pjäsen innehåller många vändpunkter, både
sådana som författaren skapat dramaturgiskt och vändpunkter som de medverkande läser in i pjäsen
genom arbete med undertexter, ljud, ljus och regi, menar Joel Torstensson. Han tar Ernst-Hugo
Järegård som exempel på en svängig skådespelare med stor medvetenhet kring tempo och röstläge.
Svänget på scenen är också en fråga om samspel mellan skådespeleri, ljud och ljus, tillägger han.
Och publikkontakt.
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II. Kreativa processer
Birgitta Egerbladh och arbetet med föreställningen Kom ta min hand

Birgitta Egerbladh, född 1956 i Umeå, är koreograf, kompositör, musiker och dansare. Hennes pappa var jazzmusiker
och hon började själv komponera vid pianot redan i femårsåldern. 1978-80 studerade hon vid Danshögskolans
pedagoglinje. Efter studierna har hon sedan 1981 koreograferat vid Stockholms stadsteater, Kungliga Baletten,
Göteborgsoperans balett, Norrbottensteatern och Moderna dansteatern samt arbetat med vokalensemblen Voces
Nordicae. Hon tilldelades Cullbergstipendiet av Konstnärsnämnden 2001 och fick som första koreograf Svenska
Dagbladets Thaliapris 2004. Hösten 2008 regisserade hon den kritikerrosade föreställningen Det är vi som är hemgiften,
som gjordes tillsammans med humorgruppen Klungan. Andra verk att nämna är bl.a. Tjechovträdgården, Händelser i
hemmet, Det är långt mellan gårdarna och Varför kysser alla Solveig? (Från programbladet till Kom ta min hand, intervju
av Gunilla Kindstrand, samt Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Birgitta_Egerbladh)
Gasklockorna – Intill Gävleåns mynning mot havet ligger Atlasområdet. Där reser sig de två Gasklockorna – den stora
och den lilla – som en påminnelse om 1800-talets industrialism och ingenjörskonst. Det var arkitekten Ferdinand Boberg
som ritade klockorna med dess tillhörande byggnader. Lilla Gasklockan stod klar 1893 och det nya verket började direkt
leverera gas till Gävles hushåll. Fem år senare kompletteras området med en ännu större klocka. Men utvecklingen gick
framåt och snart blev konkurrensen från elverket för stor. 1966 blev sista året för Gasklockorna som producerande verk
och Gävle stad sålde de storslagna byggnaderna till ett skrotupplag. I mitten av 1980-talet upptäckte Folkteatern området
och påvisade lokalernas oanade möjligheter till sceniska och publika lösningar. Folkteatern etablerade en ny spelplats i
Gasklockorna och satte 1988 upp Den Stora Vreden som första produktion på Atlasområdet.
Folkteatern fortsatte att använda Gasklockorna som scen. Året därefter sattes William Shakespeares Den Tragiska
Berättelsen om Amledo – prins av Danmark upp i den Stora Gasklockan. Nu förvandlades den gamla klockan till en
Elisabethansk teater med stor inspiration från lokala folkkulturer. På det här viset aktualiserades ett område som fallit i
glömska i Gävle. Publikens intresse var stort och man fick återigen syn på de stora möjligheterna som Gasklockorna
erbjöd. (Från Folkteatern i Gävleborgs hemsida www.gavlefolkteater.se)

Jag har, som tidigare nämnts, i arbetet med Kom ta min hand haft med mig två frågeställningar för
att kunna relatera arbetsprocessen till min egen:
1. Ramar och struktur – behövs ramar och i så fall, hur ser dessa ut? Hur förenar Birgitta Egerbladh
intuition med logiskt tänkande?
2. Form och komposition – hur ser arbetsprocessen ut mot den färdiga föreställningen? Jag kommer
här att titta närmare på det konkreta bygget av föreställningen och vad som skapar förutsättningar
för flow och sväng i framförandet.
Dessa två frågeställningar tangerar varandra men jag har ändå valt att dela upp frågorna enligt ovan
för att skapa något slags överblick.
Jag utgår i beskrivningen av arbetet med Kom ta min hand från en intervju som jag gjorde med
Birgitta Egerbladh den 17 april 2010 samt egna anteckningar från arbetsprocessen och samtal med
kollegor. Direktcitat från intervjun är skrivna i mindre stil (10 punkter).
Jag väljer ibland att i den löpande texten kalla Birgitta Egerbladh för Birgitta eftersom jag tycker att
rådande praxis att endast använda efternamn skapar en onödig distans.
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1. Hur skapar Birgitta Egerbladh ramar och struktur för att nå konstnärlig
frihet?
De första förutsättningarna
”Jag har känt i många år, att det kommer så mycket ur övningarna och improvisationerna så denna gång ville jag börja ur
noll. På det sättet fanns det inga ramar.”

Arbetet med föreställningen Kom ta min hand började enligt Birgitta Egerbladh ”ur noll”. I tidigare
produktioner, som Tjechovträdgården och Händelser i hemmet, var de grundläggande
förutsättningarna uppgjorda redan vid kontraktskrivningen. Tjechovträdgården byggde, som namnet
antyder, på texter av Anton Tjechov och Händelser i hemmet hade just händelser i hemmet som
utgångspunkt.
Det var därför en unik möjlighet för Birgitta att denna gång förutsättningslöst utgå från Folkteatern i
Gävleborgs ensemble och lokalen, Lilla Gasklockan. Grundidén var med andra ord att börja med
människorna och rummet.
Den röda tegelbyggnaden Lilla Gasklockan måste egentligen upplevas om man till fullo ska förstå
dess atmosfär. Den är stor för att vara liten – ca 300 m2 golvyta och 13 m från golvet till takvalvets
högsta punkt. Att den kallas för Lilla Gasklockan beror på att dess volym är hälften så stor som
grannen Stora Gasklockans. En stor del av det grova trägolvet golvet utgörs av en vridscen vars
diameter är 16 m. I Kom ta min hand byggdes en läktare med 250 sittplatser på vridscenen.
Spelutrymmet består, förutom det golvutrymme som kvarstår runt vridscenen, av en två meter djup
och en meter hög balustrad med en pelargång som går 360 grader runt lokalen, så när som på de tre
in- och utgångarna. Gasklockorna har genomgått ett flertal upprustningar, men trots de krav som
ställs på en modern spelplats vad gäller ventilation, utrymningsvägar osv., är den grova känslan från
lokalernas ursprungliga verksamhet bevarad.
Folkteatern i Gävleborgs nio man stora ensemble utgörs av sju skådespelare i olika åldrar – Anna
Andersson, Björn Johansson, Mats Jäderlund, Arabella Lyons, Martin Pareto, Bai Tao och Alexandra
Zetterberg, samt två musiker – Görgen Antonsson (fiol) och jag själv, Lisa Eriksson (dragspel).
Föreställningen skapades (i nära samarbete med ensemblen) även av: Birgitta Egerbladh –
regi/koreografi, Marie Persson Hedenius – dramaturgi, Peter Lundquist – scenografi, Annsofi Nyberg
– kostym, Patrik Bogårdh – ljusdesign, Janina Rolfart – mask, Mikael Andersson – ljud, Lisa
Eriksson, Görgen Antonsson och Birgitta Egerbladh med flera – musik.
”Man provar någonting, ser sedan på vad man gör och försöker reflektera kring vad det betyder och vad det ger. Det sätter
igång en kreativitet både i de som agerar och i mig som ser på.”

Birgitta Egerbladh har under sina år som dansare, koreograf, musiker och regissör successivt
utvecklat övningar och arbetssätt för att kunna börja enkelt, i kroppen. Allt annat – text, ljus, musik,
fick förhålla sig till just kroppen. Tack vare att vi började med att göra i stället för att tänka tror jag
att vi satte igång en kreativitet som följde oss under hela arbetsprocessen.
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Tre veckor i april
“Övningarna ger förutsättningar för att det ska hända något emotionellt med en då man jobbar. Man hämtar ur sin egen
erfarenhet och vad man läst, vad man är i för ålder. Det blir förankrat i den egna människan.”

Under tre veckor i april 2009 arbetade vi i ensemblen med kroppsliga övningar. Vi höll till i
Gasklockan redan då – en förutsättning som jag tror formade den färdiga föreställningen så till den
grad att den skulle vara närmast omöjlig att framföra någon annanstans. Vi inledde varje dag med att
“hitta dagens tempo”, dvs. gå som det kändes bäst att gå just då. Detta gav en medvetenhet kring
rytm, tempo, placering i rummet och avstånd i förhållande till varandra. Tankar och känslor dök upp
och gick inte att väja för. Vi lyssnade inåt, lät kroppen följa eller gå emot, men vi var hela tiden
medvetna om känslan.
Birgitta bad om “dagens ord” och ord flög i Gasklockan: ”lugn, trög, lätt, pirrig”… Och så “dagens
mening”…?
Jag kände mig personligen lite hämmad och obekväm till en början. Men efter att ha gjort dessa
övningar några gånger, släppte spärrarna och självcensuren. Det var klart att vi hade meningar, vi
tänker ju jämt och ständigt och det första som dyker upp i huvudet är ofta sannare än genomtänkta
uttalanden. Vi gjorde en intuitiv “thin slicing” av våra egna dagliga mentala tillstånd. “Det blir som
det blir” säger någon. “Allting förändras, det är bara att åka med”, säger en annan. “Det kliar under
foten”, “Det är vår”, “Jag tror jag glömde att stänga av spisen”…
Nästa steg var att göra koreografier av dessa meningar. Vi ställde oss i varsin del av rummet, testade
och kände oss lite fåniga – hur vill kroppen visa att “allting förändras, det är bara att åka med”? Eller
att “det är vår”? Vi böjde oss och kröp, ålade oss, stod på tå, snurrade runt, gjorde kullerbyttor. Vi
blev varandras publik och vi skrattade åt och med varandra. Det är rörande att se kroppar i rörelse!
Regiassistenten Ingela Edkvist gjorde en noggrann dokumentation av övningarna. Hon filmade,
tecknade och antecknade våra etyder. Allt sparades och katalogiserades.
När vi efter några dagar vant oss vid att gå ”som oss själva” fick vi även pröva att gå som någon
annan. Vad händer t.ex. med kroppen när vi försöker gå som Bai Tao (skådespelare)? Alla står stilla
utom Bai Tao som fortsätter gå “dagens tempo” i den ekande lokalen. Det uppstår en fullständig
närvaro, fokus på kroppen som i rörelse – axlarnas sluttning, ryggens resning, ansiktsuttrycket… Vi
lämnar oss själva ett tag för att gå som Bai Tao och ta in hans kroppsspråk. Plötsligt märker jag att
jag andas lättare, att jag ser nya saker i rummet!
Birgitta bad om ord och meningar också i denna övning och när vi oreflekterat slängt ur oss ord
associerade ur Bai Taos rörelse, fick föremålet för vår observation sitta ner och iaktta oss
imitatörer. Vi ställde oss därefter på rad och Birgitta slog som en dirigent in oss till sång. Vi
“sjöng Bai Tao”, lite som samerna “jojkar någon”. Bai Taos efterhärmade kroppsspråk blev en
polyfon hyllning till honom. Allt avslutades med att var och en sjöng sin associerade melodi –
alltifrån Monteverdi till “Vi gå över daggstänkta berg” och kinesiska vaggvisor.
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Kroppsliga metaforer får kroppslig form
”Övningarna är mina ramar – det är ur dem som allting kommer.”

Hur kan vi utveckla ett litet motiv, t.ex. ett ticks eller ett ordspråk till en koreografi? Vi
undersökte under några arbetsdagar kroppsmetaforer, som att “ha huvudet på skaft”, “tappa
hakan” eller “lägga näsan i blöt” på samma sätt som vi tidigare hade sökt rörelser associerade ur
dagens tempo. Var och en fick arbeta på sitt håll, låta kroppen tänka och samtidigt undvika att
göra charader eller mimteater av metaforerna.
Ordet metafor kommer från grekiskans metaforá som betyder överföring. Övningen med
kroppsliga metaforer har fångat mig särskilt eftersom den är en ”meta-övning” där själva
metaforen överförs och får gestalt.
När vi redovisade våra koreografier inför varandra bad Birgitta om text och rörelserna födde
associationer till repliker ur alla möjliga pjäser, bland annat Shakespeares En
midsommarnattsdröm vilket så småningom fick betydelse i valet av föreställningens tematik. I
mitt och musikern Görgen Antonssons fall bad Birgitta om sånger, melodier som väcks ur
koreografierna.
Detta sätt att göra musik på var nytt för mig. Jag har tidigare arbetat kroppsligt med musik vid
ergonomikurser på musikhögskolan och under danskurser för folkdansaren Ami PeterssonDregelid på grundutbildningen i svensk folkmusik. Då har det mera handlat om att hitta kroppen
i musiken, att känna musikens rörelse och förvandla den till kropp, t.ex. kroppsligt känna
betoning, accent, tunga taktdelar osv. I denna övning förhöll det sig precis tvärt om: vi skulle
förvandla kroppens rörelse till musik.
I kompendiet Konstnärlig magisteruppsats – vad är det? beskrivs arbetet med metaforer som ett
redskap för reflektion och för att styra arbetsprocesser inom konstnärlig forskning.19 Att i detta
fall börja i metaforen var en spännande utmaning. Då och där, på golvet i Gasklockan, kändes
det som den naturligaste sak i världen. Jag upplevde ingen större skillnad mellan att göra
musikaliska eller kroppsliga improvisationer. Det blev tydligt för mig att en fysisk rörelses
tempo, rytm och gestalt på ett direkt sätt går att översätta till musik. Kroppsliga gestaltningar
förvandlades på ett naturligt sätt till musikaliska gestalter eftersom känslan av både den
kroppsliga och musikaliska rörelsen så att säga kommer ur samma källa, ur samma omedvetna
medvetande.
Kropp möter kostym och kantstötta stolar
Under denna första period valde vi även fritt ur teaterns kostymförråd två kostymer var, varav den
ena skulle vara någorlunda nutida och den andra av ett äldre snitt. Vi gjorde koreografier utifrån den
känsla som uppstod i kroppens möte med de olika klädesplaggen. Att rörelsemönster och
19
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kroppshållning påverkas av vad vi har på oss blev tydligt för mig. Vi rör oss märkbart annorlunda när
vi går barfota i en sommarklänning jämfört med när vi snör in oss i en korsett, klär oss i stora bulliga
renässansbyxor eller en tajt kostym från sjuttiotalet. Vi provade att gå både ”med” och emot
kostymen. Det uppstod t.ex. en intressant krock mellan rörelse och kostym när jag gav mig på att
göra hoppsasteg i en kjol från sjuttonhundratalet. Kroppens möte med klädesplaggen var spännande
att undersöka både inuti kostymen som betraktare av de andra.
Slutligen förde vi in rekvisita i Gasklockan – alltifrån Kobratelefoner till kantstötta stolar – och vi
undersökte kroppens reaktion i mötet med olika möbler och föremål, både med och utan de utprovade
kostymerna. Även dessa övningar blev till koreografier.
När de tre veckorna var över hade Birgitta samlat ihop en uppsjö koreografiskt material, fragment till
scener, som hon tog med sig hem över sommaren för att fundera kring mer specifik tematik och
namn på föreställningen. För marknadsföring och publikarbete kräver teaterproduktioner ofta ett
namn innan den kreativa processen har nått så långt. Kanske kan namngivningen också hjälpa
produktionen i konstnärligt hänseende genom att tvinga fram reflektion för formulering?
Föreställningens namn blir en ram att förhålla sig till i det fortsatta arbetet. Just detta har jag inte fått
svar på av Birgitta. Det kan lika gärna ha varit ett intuitivt val, sprunget ur den känsla hon fick genom
övningarna i april, men när vi sågs igen under ett möte i oktober hade hon kommit fram till vad
föreställningen skulle heta: Kom ta min hand.

Shakespeare i nya kläder
Ur det lekfulla undersökandet i april växte mer konkreta tankar fram. Innan repetitionsarbetet satte
igång på allvar hade Folkteatern i Gävle ett möte med Birgitta för att stämma av projektet. Hon hade
då valt några fasta utgångspunkter.
Anteckningar från möte med Birgitta 2 oktober 2009
Tema: Shakespeare och 1960-tal – Shakespeare är aktuell genom de eviga frågorna kring kärleken och döden, trots att
texterna är 400 år gamla. Han har en sträng form i språket med verser och rytm. I denna föreställning ska Shakespeare få
möta 1960-tal i scenografi, kostym och musik.
Nyckelord: förändring – förändring kan vara långsam, knappt märkbar, eller snabb, som när en älskad människa går bort.
Kostym: Kostymens möte med den kropp man har och den person man är intressant. Kul med kontrasten mellan sextiotal
och elisabetanskt. Det finns roliga likheter mitt i olikheterna, som 60-talets polokragar och 1600-talets vita, stärkta kragar.
Våra kostymer gestaltar ett nu. Musik: Inventera olika typer av musik. Spännande att jobba fram något på golvet under
tystnad, och sen lägga till musik och se vad som händer. Skapa en musikbank med 1600-musik och 60-talsschlagers.
Digitalt dragspel?! Nya och gamla kompositioner.
Text: Svårt att bryta sönder Shakespeares pjäser till att enbart bli text, utanför sitt sammanhang. Våga spara meningar om
jag tycker att de är kul och bra. Välja texter som slår an i oss. Texter som går att omvandla till kropp. Inte jobba med något
tänkt ”du”, det ska ligga i en själv.
Lästips: Shakespearesällskapet, Roland Barthes Kärlekens samtal, Sonetterna (kolla in olika översättningar), En
midsommarnattsdröm, Trettondagsafton, Richard III, Macbeth, Romeo och Julia, Revolution i huvudet (bok om 60-talet,
Beatles m.m.)
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Filmtips: Peter Sellers, Jaques Tati
Att tänka på under textläsning – Man måste inte veta varför man fastnar för något. Nu går vi in i en djupdykningsperiod
där slumpen får vara med i processen. Horisonten kommer att visa sig under arbetets gång. Man måste inte vara analytisk
i början. Gå på feeling. Man kan inte betvinga, omfatta materialet utan bara ta emot det som kommer. Lita till ögonblicket!

Birgitta uppmanade oss med andra ord att lita till vår intuition, ja – till och med till slumpen, eller
rättare sagt till hur vår intuition tolkade slumpen. Om vi t.ex. på måfå slog upp en sida i en bok och
hittade en mening som talade till oss, skulle vi ta emot den, våga använda den. Detta förhållningssätt
tror jag präglade bygget av föreställningen. Intuitionen och slumpen spelade stor roll för vilka ramar
som sedan sattes.

2. Form och komposition – hur ser arbetsprocessen och den färdiga
föreställningen ut?
Nya utgångspunkter
”Varje dag fick jag ur övningarna olika små rubriker, teman som hade ett slags scenisk halt och kunde bli någonting.”

Från mitten av november 2009 fram till premiären 13 februari 2010 fortsatte arbetet med
föreställningen. De utgångspunkter som Birgitta hade presenterat i oktober specificerades ytterligare
och utifrån de nya ramarna växte koreografier fram enligt samma metod som vi använt i april. Jag ser
dessa utgångspunkter som föreställningens ramar. Genom att så tydligt definiera ramarna i detta
skede av processen kunde vi hela tiden gå tillbaka till dem när vi behövde inspiration och vägledning.
Kroppen och Lilla Gasklockan utgjorde fortfarande föreställningens absoluta fundament. Till dessa
utgångspunkter fogades nu även:
• Shakespeares texter – ett stort urval av hans pjäser och sonetter
• Årstiderna hos Shakespeare, scenografiskt uppbyggda i fyra olika ”hörn” av Lilla Gasklockan
• Ord på “f” – förändring, förälskelse, förvirring, hjälpte Birgitta att se bågar mellan akterna
• Kärlek! Inspiration hämtas bl.a. ur Kärlekens samtal av Roland Barthes
• Kostym från 1960-tal och renässans
• Scenografi och rekvisita från 1960-talet
• Tidningar och bilder från 1960-talet
Shakespeare kan ses som föreställningens huvudsakliga tematik. Utifrån Shakespeares rika texter
utkristalliserade sig lika viktiga ”underteman” som kärleken, livet och döden till vilka ytterligare
en nivå av ”estetiska teman” sållade sig vars syften var att skapa röda trådar och helhet.
Roland Barthes Kärlekens samtal behandlar olika faser av kärlek, från den första spirande
förälskelsen “när mitt finger råkar…” till den så kallade fading-processen där den ena parten i en
relation börjar svalna och backa ur. På samma sätt som vi arbetade fram koreografier ur ordspråk
sökte vi i kropparna efter de känsloyttringar som beskrivs hos Barthes. Ett kapitel med den
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hoppfulla rubriken ”Lätt om hjärtat” blev utgångspunkt i ett fortsatt undersökande av
kroppsmetaforer.
Vi byggde upp en låtbank med musik från sextiotalet och renässansen samt nyskriven musik av
Birgitta Egerbladh, Görgen Antonsson och mig. Nyskriven är kanske ett något missvisande ord
eftersom många av dessa melodier kom till på samma sätt som koreografierna – de skrevs alltså
inte ner i ordets egentliga betydelse. Det tema som kom att bli första scenens musikaliska
ledmotiv, Lätt om hjärtat, uppstod när jag i sökandet efter fysiska uttryck uppmuntrades att göra
musik som speglade känslan av rörelsen. Vi arbetade också fram koreografier i mindre grupper –
t.ex. en kvinnokvartett och en manskvintett. Allt koreografiskt material spelades upp för de andra
i ensemblen, filmades och katalogiserades.
Dramaturgen Marie Pettersson-Hedenius sammanställde Shakespeares texter i olika kategorier
och vi letade utifrån kategorierna kroppsliga uttryck för årstider och känslor som vrede, sorg,
rädsla och förvirring. Vi kunde sedan var och en välja texter som slog an speciellt till oss, i
individen. Två hela scener ur Shakespeares föreställningar Romeo och Julia och En
midsommarnattsdröm repeterades in och koreograferades utifrån rörelseassociationer men i
övrigt behandlades Shakespeares texter fritt och intuitivt, utan hänsyn till vilken pjäs de var
hämtade ur. Texterna lyftes med andra ord helt ur sitt sammanhang och orden fick delvis ny
betydelse i mötet med koreografierna. För mig personligen fick det texterna att öppna sig med
plötslig skärpa.
Rummet och rekvisitan var också viktiga igångsättare som födde många fragment till scener. En
mängd stolar i olika modeller målades i ljusgrått – samma färg som de två gigantiska men tunna
ridåerna hade vilka löpte runt halva Gasklockan. Vi undersökte i olika kostymer mötet med
möblerna och rummet som scenografiskt delades in i fyra årstider. Birgitta efterlyste något rött i
det gråa och vi arbetade ett tag med röda tyger. Vridscenens prövades också och användes
koreografiskt för framtida förflyttningar mellan scener.
Denna fas av arbetet var mycket intuitiv, mycket tack vare att vi hade så tydligt formulerade
utgångspunkter. Jag tror att kreativiteten hade låst sig utan ramarna. Trots att ingen ännu kunde
se helheten kunde vi arbeta med fragmenten. Vi kände oss fria tack vare den begränsning som
ramarna gav oss.

Komposition inom musik och dans
”Rörelserna blir som lösa små motiv, om man ska tänka som i musikens värld – små möjligheter blir ett jättestort pussel,
en rebus, som man ska lösa genom processen.”

Birgitta Egerbladh arbetar med rörelse och sceniska gestaltningar som om det vore musik. Hon ser
skådespelarna som stämmor i en och samma komposition, lånar begrepp från musiken och talar i
termer av kontrapunkt, dynamik, sväng. Jag tror att vi i genom att uttrycka oss med våra kroppar
skapar en lyhördhet för vad kroppen säger, vilka känslor den gömmer. Kropparna blev våra
instrument. Allas kroppar tillsammans blev ytterligare ett instrument och genom att lyssna lärde vi
känna varandra, positionerna i rummet, dagsformerna. Vi pendlade mellan deltagande och
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observation, såg och följde varandras rörelser, tog vid där en annan hade slutat och lånade motiv av
varandra. Enstaka rörelser plockades från var och en av oss och sattes ihop till gemensamma
koreografier.
“Jag kan inte tänka storform innan jag har ingredienserna. Jag vill ju att allt ska växa fram ur människornas inre, ur
rörelser på golvet, och då kan jag inte disponera form och innehåll förrän jag har beståndsdelarna.”

Det koreografiska material som gradvis växte fram utgjorde långt fram i processen endast fragment.
Jag började under de sista repetitionsveckorna känna en viss oro för hur vi skulle få ihop pusslet –
tänk om de koreografiska pusselbitarna inte passade ihop! Vi höll ju fortfarande bara på med
övningar, undersökte precis som vi hade gjort i april fast med något fastare ramar.

Ord på ”f” för förståelse
Här kom nyckelordet ”förändring”, som Birgitta använt som en av utgångspunkterna, att bli just en
nyckel. Till det ordet knöts en rad fler ord på “f”, som förälskelse, förtvivlan, förvandling, förvirring.
“Genom orden på ’f’ började jag se bågar mellan akterna.”

Utan att jag reflekterat över det hade faktiskt ordet ”förändring” genomsyrat hela det koreografiska
undersökandet. De rörelsesekvenser som vi arbetat oss fram till handlade alla om sinsemellan olika
aspekter av att vara människa. Birgitta satte tillsammans med dramaturgen ihop rörelseidéerna till ett
synopsis i två akter. De koreografiska fragmenten bildade plötsligt hela scener och akter. Orden på
”f” förde oss genom tid och rum, genom årstidernas och livets skiftningar i den runda gasklockan.
”På slutet, sista veckorna föll allt ut – vi förstod någonting tillsammans på vägen.”

Min uppfattning är att det var i detta skede som komponerandet av föreställningen började på allvar.
Vi hade ingredienserna. Nu skulle allt sys ihop och få form. Scenerna kastade ljus över varandra, gav
varandra mening, pekade mot nästa skeende. Om en scen flyttades fick det stora konsekvenser för de
omkringliggande scenerna. Vi prövade oss fram och synopsis arbetades om några gånger. I ett samtal
med Birgitta och ensemblen visade det sig att vi alla i detta skede började förstå hur ”berättelsen”
hänger ihop – trots att det från början inte funnits någon berättelse. Inte heller några fasta roller hade
funnits från början men genom pusselläggningen kunde man ana hur karaktärer och relationer växte
fram, utan att vara uttalade och övertydliga. Saker löste sig som av sig själva.

Vikten av övergångar (det närmar sig premiär)
”Mina ramar, mitt språk eller vad man ska kalla det för... om man bygger ett hus finns det en grund som huset står på, och
ett inre skelett, pelare... I mitt fall är skelettet den erfarenhet som jag har arbetat mig fram till – hur man börjar
komponera. Det hänger ihop med musik och dans. ”

Om övningarna är Birgittas ramverk i arbetet med en föreställning så tror jag också att hon i
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komponerandet av den stora formen successivt och intuitivt skapar en oformulerad ram för helheten.
I det arbetet litar hon helt på sin formkänsla.
”Jag har en känsla för rytm, för kropparnas placering i rummet, hur de ska komma och gå, röra sig.”

Det fanns i bygget av föreställningen en stor medvetenhet kring de olika konstnärliga uttryckens
förhållande till varandra. Kropp, rörelse, rum, text, musik, ljus, scenografi... allt vägdes av till en
helhet så att det gemensamma uttrycket blev balanserat. Jag blev varse hur konstnärliga uttryck kan
ta ut varandra. I en scen där en dörr öppnades samtidigt som ”I wanna hold your hand” strömmade ur
högtalarna blev det t.ex. för mycket att ha med både musiken och en bild av Beatles. Musiken fick
vara kvar, bilden ersattes av ett svart tyg.
I sista skedet arbetade vi mycket med scenövergångar. Jag skulle vilja påstå att övergångarna är lika
viktiga för föreställningen som scenerna. Om helheten ska sitta ihop och ”svänga” krävs en
medvetenhet kring dessa ”bryggor”. De får inte bli enbart en transportsträcka till nästa moment
eftersom man då riskerar att tappa publiken. Detta var ett svårt bygge eftersom vi alla hade många
kostymbyten. Det tar t.ex. någon minut att snöra på sig en korsett, en trivial detalj som fick till
konsekvens att vissa scener måste förlängas.
Jag tror att vi som musiker har mycket att lära av teatervärldens arbete med scenövergångar. På
samma sätt som pauser och tystnad är en del av musiken är mellanrummet mellan musiknumren i en
konsert en viktig del av helheten. Vi skulle kanske vinna på att värdera dessa mellanrum högre – se
att tajming, fokus och innehåll är relevant även när vi inte spelar.

Premiär
Sista veckan innan premiär var intensiv. Scener lades om och nya texter tillfogades i sista stund och
varje komponent som lades till eller togs bort tillförde något nytt till helheten, gav andra scener nya
betydelser. Det uppstod en kedja av konsekvenser och avvägningar av uttryck mot varandra.
”Det hände mycket när vi mötte publiken sista veckan. I en sådan här process, som saknar förlaga och dramaturgi, där vi
gör allt successivt tillsammans på vägen, är publikmötet extra viktigt. Redan vid första mötet kände vi att föreställningen
kommunicerade: ’Jag förstår ingenting men det är helt underbart’, sa folk.”

Vi arbetade snabbt och effektivt i vad jag upplevde som flow. Några dagar innan premiär saknade vi
t.ex. fortfarande ett innehåll att fylla sommarscenografin med. Vi vände ut och in på idéer intill
småtimmarna dagen innan premiären, men saker löste sig på ett närmast mirakulöst sätt.
Så stod vi där den 13 februari, gömda bakom varsin pelare på Lilla Gasklockans balustrad. Publiken
”mötte sig själv” när de kom in i lokalen – läktarna var vridna mot entrén. Så snart alla hade satt sig
tillrätta ljöd stråkarna ur högtalarna och vridscenen med publiken rörde sig moturs, bjöds in i
föreställningen. Jag önskade att publiken ville ta våra händer och vara med oss, ta emot detta som vi
lekt och grävt och format fram under en process som varat i över ett år. Just så kände jag i alla fall då,
i min pepitarutiga sextiotalsklänning och mitt nervösa tillstånd. När vridscenen stannat och vi en efter
en tittade fram bakom pelarna så var vi, tyckte jag, där. Vi befann oss i den flowkanal som
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Csíkszentmihály beskriver – balans rådde mellan utmaning och förmåga. Om utmaningen var att
minnas alla de scenändringar, kostymbyten och repliker som tillfogats i sista stund, så hörde de
koreografiska momenten till förmågan. Koreografierna behärskade vi bättre än någon annan – de
kom ju ur oss själva.
Eftersom uppsatsens fokus ligger på själva arbetsprocessen finner jag inte utrymme att här beskriva
själva föreställningen närmare. Om jag ska sammanfatta den i en mening så handlar den om livet och
kärleken som förändras, tiden som går, den handlar om människor som möts och skiljs, om årstider
som byter plats, om vår dödsfruktan… Men kanske allra mest om det som var och en i publiken ville
att den skulle handla om, det som rörelserna och Shakespeares texter väckte hos just dem. Folkteatern
i Gävleborg har aldrig tidigare mött en så samstämmigt hyllande kritikerkår. “Ett ljuvligt
allkonstverk” skrev SvD:s Lars Ring. “Vilket underverk, Folkteatern!” skrev Gävle Dagblad.
Kom ta min hand filmades av SVT i april och kommer att visas under januari 2011. Föreställningen
kommer också att spelas vid Teaterbiennalen i Gävle, maj 2011.

Intuition och reflektion i arbetet med Kom ta min hand
“Det är egentligen väldigt svårt att förklara hur något sånt här gått till efteråt. Det märkliga är att det är väldigt konkret
medan man håller på.”

I mina funderingar kring förhållandet mellan intuition och reflektion i kreativa processer har arbetet
med Kom ta min hand väckt många tankar. Jag skulle vilja beskriva Birgitta Egerbladhs arbetsmetod
som i första hand intuitiv. Hon låter skelettet växa fram genom ett intuitivt undersökande. För att få
tillräckligt mycket relevant, sammanhängande material valde hon en bit in i processen vissa konkreta
ramar att förhålla sig till. Arbetet med att komponera och sätta ihop föreställningen tog vid relativt
sent i arbetet medan skapandet av koreografiskt material fortsatte in i det sista – det kan ju hända att
pusselbitar saknas. I det komponerande skedet växlar Birgitta mellan ett intuitivt och analytiskt
förhållningssätt. Genom att ömsom distansiera sig för att titta på och reflektera över vad det som
faktiskt sker på scenen, och ömsom utgå från oreflekterade magkänslan, formar hon en färdig
föreställning. ”Det är inte genom att titta på saker, utan genom ’att vistas i dem’ som vi förstår deras
gemensamma mening” skriver Bernt Gustavsson.20
”Jag vill se och vara i rummet. Då känner jag om vissa moment går för fort eller långsamt. De olika delarna måste
avvägas i relation till varandra så att det inte blir för mycket av allting. Jag går på min känsla, intuition – här och nu i
rummet. Det blir konkret. Man känner att ’nej, där var det för tidigt’ osv. när man sitter i salongen och tittar på vad ni gör,
hur det låter osv. Det är något som svarar i mig, jag kan inte stoppa det, jag kan inte förklara.”

Under arbetsprocessen diskuterade vi skillnaden mellan att förklara och förstå. Först när vi har
upplevt något med alla våra sinnen förstår vi det till fullo. ”Vi förstår vad vi gör genom att göra det,
förståelsen uppstår i själva aktiviteten”21 skriver Gustavsson i ett kapitel om ”knowing how” och
20
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Gustavsson (2000), s. 120
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”knowing-that”. Jag skulle vilja beskriva arbetet med Kom ta min hand just som ett slags veta hur,
där kunskapen om hur vi går tillväga hänger ihop med själva praktiken. Genom att göra förstod vi hur
vi skulle göra. Kanske kom vi på det sättet åt den tysta kunskapen.
”Det här fragmentariska sättet att berätta på går in direkt”, sade Bengt Wennehorst, producent på
SVT och ledare av inspelningen av föreställningen. ”Det beror på vilka ni är, formen det fått,
Shakespeares texter – de texter ni har valt talar till oss idag – och inte minst att allt är förankrat i
kroppen.”
”Föreställningen är en stor väv. Jag vill att den ska vara mångskiftad, mångbottnad, simultan, visuell, textligs, rumslig,
musikalisk... Publiken ser många olika saker. Föreställningen är ju inte linjär, med en huvudroll. Folk vill ofta se mina
föreställningar flera gånger”

Att få ihop föreställningen var ett i högsta grad intellektuellt arbete. Det handlar om att skapa en
scenisk intelligens, se var teman ska komma igen. I det stora bygget var inte minst scenografen Peter
Lundquist och dramaturgen Marie Persson Hedenius viktiga, även om alla slutgiltiga beslut gick via
Birgitta. Hon hade helhetsgreppet och ville ta del av alla processer, från kostym till rekvisita, något
som jag tror var avgörande för att föreställningen satt ihop och kändes som en helhet trots att
sextonhundratal, sextiotal och digitalt dragspel skulle dela scen.
Birgitta når ofta en tydlig, fast form till slut men använder ett lekfullt experimenterande sätt för att få
fram materialet. Jag tror att när man gör ett motiv, det kan vara ett ordspråk, en bild eller en mening,
till kropp så når man automatiskt den intuitiva, kreativa intelligensen betydligt snabbare än i ett mer
intellektuellt arbete. Kroppens associationer är intuitiva – förutsatt att vi är i flow och inte är slavar
under våra blockeringar.

Eftertankar kring Kom ta min hand
“Det finns något som är avväpnande med att börja i kroppen. Man kan använda sitt eget kroppsspråk och det är ok. ’Det
jag har att komma med, det är tillräckligt bra.’ Det gör att alla blir personliga i sina uttryck, vilket grundlägger en kärlek
till varandra.”

Birgitta sa vid ett tillfälle att hon är intresserad av att få fram den rena människan, okonstlad – vi vill
ju se det mänskliga, när maskerna spricker, när rollerna är på riktigt. Vi vill ha ärlighet. Hon pratade
om scenen som en lite konstlad plats att stå på där vi gärna går in i roller i ordets negativa
bemärkelse. Detta gäller även musiker, tycker jag. Det är lätt hänt att gå upp på scenen med en stor
del av fokus riktat just på att man står just en scen i stället för att ha fokus på det man ska säga, göra
eller spela. Jag tror att vi genom att börja i kroppen hittar en väg förbi de konstlade rollerna.
Saxofonisten Jonas Knutsson beskrev vid ett tillfälle Birgitta Egerbladh som “jazzig”, om man tänker
jazz i betydelsen fritt och öppet. Även om scenerier och rörelser de facto lades utifrån våra kroppsliga
improvisationer så arbetade vi inte sönder materialet. Vi försökte genomgående i processen att
behålla våra sinnen öppna så att vi kunde spela med varandra, följa eller gå emot. Ja, improvisera
inom formen, över föreställningens puls… så att det svängde. Om vi en dag skulle behärska
materialet “för” bra, hade vi också tappat något. Föreställningen måste leva under ett visst mått av
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osäkerhet. Kanske hjälper detta mått av osäkerhet oss som står på scenen att nå flow? Osäkerheten
utmanar oss, vi måste vara fullständigt närvarande för att klara av uppgiften. I en intervju beskrev
Csíkszentmihályi flow som att ”vara fullständigt involverad i en aktivitet för sakens egen skull. Egot
och tiden försvinner. Varje handling, rörelse och tanke följer oundvikligen på den föregående, som
när man spelar jazz (eller folkmusik!?). Ditt hela väsen är involverat och du använder dina förmågor
fullt ut.22
Jag vill slutligen skriva några rader om mod. Birgitta Egerbladhs mod var en viktig faktor genom
hela arbetsprocessen. Jag frågade om hon någonsin är orolig för slutresultatet i arbetet med en
föreställning. Hon svarade att hon kanske är dum som inte är rädd, men nej. Hon känner instinktivt
när det håller eller inte och litar alltid till att saker faller på plats så länge som hon har kontakt med
magkänslan.
Denna tilltro till det egna inre värdesystemet smittade av sig. Inne i det runda rummet med den lilla
ensemblen kändes ingenting farligt. Det uppstod ett tillåtande arbetsklimat. Alla rörelser var
välkomna och den lekfulla koncentration som uppstod var en viktig förutsättning för det färdiga
resultatet. Vi var trygga med varandra, vågade vara fula, göra bort oss, röra oss fritt. Det finns
mycket att lära av Birgittas ledarförmåga. Hon använder morot istället för piska och styr på ett
prestigelöst sätt föreställningen åt det håll hon vill. Jag tror att vi alla i produktionen kände oss
delaktiga, betydelsefulla och stolta. Birgitta var ärlig. Hon vågade både säga ”nu vet jag faktiskt inte
hur vi ska göra” och nästa stund förtjust utbrista ”det här blir helt fantastiskt!”. Det skapade ett flow
genom hela processen. På premiären klev vi ur vår kokong och flög ut på egna vingar. Min replik i
första scenen beskriver ganska väl en känsla jag ofta upplevde i Kom ta min hand:
”Den som är kär kan gå på spindelväv
som dallrar i den lätta sommarvinden
och sväva där, så lätt är världens glädje.”23

22
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Ur intervju i Wired magazine, http://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi. Egen översättning.
William Shakespeare, Romeo och Julia, akt 2 scen 4
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Fler exempel på konstnärliga arbetssätt
För att bredda mina referenser kring kreativa arbetsprocesser har jag även tagit del av föreläsningar
samt intervjuat och samtalat med tonsättaren Karin Rehnqvist, sångerskan Susanne Rosenberg och
musikern Esbjörn Hazelius. Av utrymmesskäl berör jag deras arbetssätt i korthet.
1. Ramar och struktur – behövs det och i så fall, hur kan dessa se ut?
2. Form och komposition – hur ser arbetsprocessen ut?
Karin Rehnqvist söker idéer som bränner
Karin Rehnqvist (född 1957) är en av Sveriges mest erkända kvinnliga tonsättare. Hon skriver för
orkestrar, mindre ensembler och körer och soloröster. I många av sina verk utforskar hon
kvinnorösten – inte bara den välartat skolade utan också den starka, råa rösten. Sedan 2009 är hon
professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon är också ledamot i
Kungliga Musikaliska Akademien. Bland hennes mest kända verk märks kantaten Solsången och
Puksånger – lockrop (skrivet för folksångerskorna Lena Willemark och Susanne Rosenberg).24
Karin Rehnqvist börjar ofta ett nytt kompositionsarbete med att skriva upp vad hon vill komma åt,
t.ex. det mörka, kärva klanger osv. Hon söker länge innan hon kommer dit. Det är lätt att få idéer,
menar hon – svårigheten ligger inte däri. Men det gäller att söka tills man hittar de där idéerna där
man känner att “här finns det något”. Det kan vara ganska enkla musikaliska celler som ändå ger
möjlighet till komplexitet. Det är på sätt och vis kärnan i det konstnärliga, säger Karin – att söka
dessa idéer som ”bränner”. Det finns alldeles för mycket allmänna idéer.
I arbetet med Puksånger och Lockrop sökte hon konstnärligt material som speglade vardag och
mystik samt det “ursprungliga” musicerandet, som att slå på något och att använda rösten. Ett stort
förarbete lades på att undersöka Susanne Rosenbergs och Lena Willemarks röster och omfång.
Det ”ursprungliga”, vardagliga, mystiska tycks vara ett genomgående tema hos Karin Rehnqvist. När
hon fastnar för en idé så står den ofta för just något ursprungligt. Det är ingen slump att kulning ofta
förekommer i hennes musik.
Under själva kompositionsarbetet spelar hon igenom materialet gång på gång, hittar ett mål och vet
vart hon vill, vart musiken ska hän. På så sätt ser hon kurvan. Men hur vet hon? “Det bara kommer –
jag kopplar på det omedvetna kopplas på. Jag fastnar för något som känns, lite ’så här får man nog
inte göra’.”
Hon försöker ofta skapa ett motstånd sin musik genom att arbeta med minst två kontrasterande
musikaliska utgångspunkter. Hon kan även vända på och bryta upp material, t.ex. låta musik sjungas
”baklänges” och ordet ”djupt” sjungas på en hög ton.

24

Text om Karin Rehnqvist av Bengt Emil Johnson, http://www.karin-rehnqvist.se/karinrehnqvist.html
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Susanne Rosenberg – hundra dagar för flow
Susanne Rosenberg (född 1957) är något av en pionjär inom svensk folksång. Hon har gett ut en
mängd skivor, både med instrumentala grupper, vokalensembler och som solist. Hon är även verksam
som sångpedagog och prefekt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har en stor bredd i sitt
vokala uttryck, från äldre folkmusiktekniker som kulning till barock, jazz och nutida konstmusik.
Sedan 2008 är hon aktuell med soloprojektet ReBoot.
I ReBoot gör Susanne Rosenberg som en del av sin doktorsutbildning en ”omstart” genom att gå
tillbaka till det som fick henne att börja sjunga folksånger. Med utgångspunkt i det lilla uttrycket
skapar hon med enkla medel som klockor, en lergök och den egna rösten en personlig konsert där vi
uppmuntras att ”kalibrera öronen och sinnet till att upptäcka de små, små nyanserna i vår annars
väldigt ljudstarka och larmiga värld”. Hon har själv bearbetat, översatt och arrangerat eller
komponerat alla sånger och texter och använder sig effektfullt av enkel ljussättning och enkel
scenografi.25
För att skapa ramar och struktur startade Susanne Rosenberg som en del av arbetet med ReBoot ett
100-dagarsprojekt. Hon värmde upp kroppen och rösten med hjälp av vissa bestämda övningar i 45
minuter varje dag under 100 dagar. Hon övade och upprätthöll därmed grundkonditionen både
kroppsligt, sångtekniskt och kreativt vilket gav en bra effekt för resten av dagen. En viktig vinst med
100-dagarsprojektet var att hon slapp lägga tid på planering av upplägg – varje dag fick hon mer tid
över till annat.
Susanne Rosenberg upplevde ReBoot som ett lyckat projekt där saker kom in i rätt läge och löste av
sig själv. Hon fick t.ex. låna ateljé att repetera i mot slutet av projektet vilket hjälpte henne att behålla
fokus. Plats, utrymme är viktigt i kreativa processer menar hon – att få tid på en plats. Just denna
faktor upplevde även jag som en viktig i arbetet med Kom ta min hand.
Den stora utmaningen med ReBoot var enligt Susanne Rosenberg att försöka vara i ett nu, söka
tidlösheten, i mötet med publiken men också i de egna övningarna. ”Jag vill behärska utmaningen,
vara på gränsen till vad jag klarar av – det är det jag söker i musiken.” berättar hon. ”ReBoot är helt
enkelt att tvinga mig själv att göra något som är lite för svårt: Kan jag behålla närvaro och fokus på
scenen i 50 minuter, alldeles själv?” ”Det är som att hålla på med extremsport, man glömmer sig
själv och blir en kanal för flow.”

Esbjörn gör skiva
Esbjörn Hazelius (född 1973) brukar beskrivas som ”den mångsidiga multiinstrumentalisten” då han
trakterar en mängd skilda genrer och instrument: fiol, gitarr, bouzouki, mandolin, sång m.m. Han har
under många år varit medlem i band som Quilty, Hazelius-Hedin och Eitre, och dessutom varit
musikalisk motor bakom bl.a. Sofia Karlsson. Både kritiker och publik har tagit honom till sitt hjärta.
I maj 2009 släppte han sitt första soloalbum Blunda och du ska få se där han sjunger egna sånger på
svenska influerade av både irländsk, svensk och amerikansk äldre musik.26
25

Susanne Rosenberg http://www.susannerosenberg.com/reboot/page22/page22.html
Esbjörn Hazelius, http://www.myspace.com/esbjornhazelius
http://www.estradnorr.se/huvudmeny/musik/utbud/esbjornhazeliusband.4.3e2d32e51283d6ed0e78000417.html
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Esbjörn Hazelius beskriver arbetet med Blunda och du ska få se som en blandning mellan totalt kaos
och enorm disciplin. Han fick en förfrågan från Bonnier Amigo om han ville göra ett soloalbum.
Frågan kom rätt i tiden, det fanns både tid och material just då. ”Kanske hade jag tidigare blockerats
av att tänka för mycket på hur min musik skulle upplevas av en lyssnare, vad den skulle användas till.
Det låste mig.” berättar han. Men när han tog sig an uppgiften att göra en soloproduktion började han
se en röd tråd i de låtar han gjort just av lust.
Han gick in i ett fokuserat och närmast maniskt skapande. Under en period skrev han en ny låt per
dag och på två månader hade han över 40 låtar. Han spelade in sig själv och lyssnade men satte inga
ramar! ”Jag putsade vidare på det som var något att ha sen.”
Esbjörn beskriver sig själv som den röda tråden i valet av låtar till skivan. Har man sin egen
smakdomare med kan det få spreta åt vilket håll det vill musikaliskt utan att det sticker ut för mycket.
Det låter så enkelt! Innan skivinspelningen arbetade han mer metodiskt – han skrev färdigt de låtar
han hade ville ha med, och gjorde demoinspelningar på varje låt.
När Esbjörn Hazelius gör musik försvinner omvärlden. Han är i flow, men han påpekar att det också
kan beskrivas som flykt. ”Det är ett skönt tillstånd, men man skärmar också av sig från en massa
annat och använder bara en liten del av hjärnan.”
Kanske är avskärmningen en förutsättning för att nå resultat? På bara ett år gick han från ingen låt till
släppt platta – en relativt kort process. Av de kulturskapare jag har mött under denna process är
Esbjörn Hazelius den som verkar komma längst på ”bara” inspiration och feeling. Ramarna är, om de
finns, odefinierade. ”Jag har en löpande inspiration, det är kul med musik! Det kommer lätt idéer när
jag sätter mig, sen accelererar det.”
Förmodligen använde Esbjörn Hazelius mer än bara en liten del av hjärnan i arbetet med Blunda och
du ska få se, annars hade albumet knappast utsetts till Årets Utgåva vid Folk- & Världsmusikgalan på
Nybrokajen i april 2010.
Esbjörn Hazelius har även lyckats med att få till den, enligt mig, mest kreativa bilden av skapande
arbete: ”Allt skapande är som att klämma en stor finne och sen samla ihop tankarna.”
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III. Examensprojektet
Från tanke till handling
Jag befinner mig nu mitt i processen som ska leda fram till min examenskonsert. Masterutbildningen
har varit en unik möjlighet till långsiktig fördjupning i kreativt arbete. Jag har jag under dessa år
många gånger upplevt en frustration över att inte komma någonstans, att endast ”bygga luftslott”, att
lägga mer tid på att tänka kring vilken musik jag ska spela än att faktiskt spela. Under
masterutbildningens första år tampades jag med olika rädslor, som att vara för pretentiös, skriva ”för
smörig” musik osv. Tack vare kurser som LearningMethods, fick jag hjälp att bryta ner dessa så
kallade kodord genom att fundera över vilka värdesystem som är viktiga för mig i mitt konstnärliga
arbete. Jag lärde mig vikten av att inte avbryta visioner, att våga formulera klart och lägga negativa
tankar åt sidan en stund utan att negligera dem. Jag tycker mig ha kommit allt närmare mitt eget
värdesystem under dessa år, litar mer på min upplevelse av vad som ”talar” till mig och inte. Jag är
mindre rädd för andras åsikter och mera mån om att själv vara nöjd och trogen min smak.
Att formulera visioner och slå hål på rädslor är för mig en nödvändig väg mot genomförandet av
examenskonserten. Jag börjar äntligen förstå att denna frustrerande tid av tankar och rädslor faktiskt
inte varit endast ofruktbar. Jag går tillbaka till gamla handlingsplaner, anteckningar, och ser att det
jag tänkte då faktiskt har fört mig hit. Reflektionen öppnar dörrar som leder till nya musikaliska rum
– och säkert också nya frågor.

Frågeställningar och en tillbakablick
Frågeställningarna och problematiserandet är för mig en motor som driver på mig och ständigt väcker
nyfikenhet och nya tankar. Och ibland kan frågorna endast besvaras med nya frågor... Här följer
några exempel på frågeställningar och svar från tidigt i processen:
Vad vill jag uppnå i mitt arbete som inte har blivit tidigare? Vad är min nya nivå som jag vill åt?
Jag vill vara i flow på konserten. Jag vill pröva ny mark, göra nya typer av låtar, hitta nya klanger.
Använda polyfoni. Text. Undersöka gränslandet mellan låtskrivande och komposition… Skriva
musik som spelas i en mindre ensemble. Vissa partier lämnas öppna. Framför allt vill jag lära mig att
genomföra, att gå från idé till handling och på vägen forma arbetsmetoder som passar mitt skapande.
Hur behåller jag kreativiteten samtidigt som jag reflekterar medvetet kring den kreativa processen?
Musikaliska känslor kan struktureras, kodifieras, verbaliseras. Det medvetna reflekterandet hjälper
mig att välja riktning, så att jag inte bara flyter med. Jag upplever när jag formulerar tankar att
reflekterandet inte kväver utan snarare inspirerar till det musikaliska arbetet.
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Processen nu
Så, var befinner jag mig nu? In medias res, mitt i saken. Att fundera över andras konstnärliga
processer har gett mig perspektiv på mitt eget skapande.
Mitt mål med masterutbildningen har varit att skapa ny musik för accordeon med inspiration från
tango och svensk folkmusik. Jag har pendlat i min inställning till dessa utgångspunkter och till
utgångspunkter över huvud taget. Jag låste mig vid begreppen tango och svensk folkmusik, vilket
gjorde att jag försökte ”bara göra” musik på ren inspiration, utan tanke på form och genre. Med så
pass vaga ramar gick jag vilse i möjligheterna, kom ingenstans. Andra projekt hade en tendens att ta
över. Jag bestämde mig därför relativt tidigt i processen för att jag ville utgå från text. Jag ägnade
mycket tid åt att leta texter. Under första året var jag i kontakt med lärare och elever på Biskop Arnös
folkhögskola och Dramatiska Institutet för att få till ett samarbete med någon som skriver. Jag var på
god väg (och ett av de möten som uppstod har faktiskt lett till andra samarbeten). Men genom arbetet
med LearningMethods och i kontakten med teatervärlden, insåg jag att jag ville prova att utgå från
egna texter. Jag har alltid tyckt om att formulera mig i skrift och såg detta som en rolig utmaning.
Mina dikter eller tankar skulle få utgöra ramar i framväxandet av musik och form för konserten.
Till en början försökte jag skapa en struktur innan jag skulle utveckla delarna men körde fast. Jag
skrev då nytt – poesi och kort prosa – och samlade även sådant som legat i byrålådan ett tag. Jag
tänkte mig fortfarande en storform, försökte göra ett skelett, hitta en röd tråd i mina texter. Jag valde
ut tolv dikter som hörde ihop tematiskt, läste om klassisk dramaturgi, skrev ut och lade texterna på
golvet, klippte och klistrade… Det slutade med att jag blandade alla papper med text som man
blandar en kortlek och ”drog” en dikt. Slumpen fick välja åt mig och jag fick i min tur välja hur jag
skulle förhålla mig till slumpen.
Hur skulle jag arbeta fram musiken? Vid dragspelet, pianot, notpapperet..? Jag tog på försök fram
datorn och midiklaviaturen. Jag utgick från frasernas rytmik, ordens färg, från stämningar och
associationer och improviserade fram teman. Målet är inte att göra sånger i traditionell bemärkelse.
Texterna är snarare en “igångsättare”, precis som Birgitta Egerbladhs välbeprövade rörelseövningar
som sätter igång känslor, tankar och repliker. Texten är alltså en inspirationskälla, inte en tvångströja.
Texterna formar musiken rytmiskt och sätter an olika stämningar, trots att endast fragment av de
ursprungliga texterna kommer att vara synliga vid själva framförandet.
Jag vill låta texten forma musiken för att sedan låta musiken berätta – de andra uttrycken får vägas
mot musiken. Patric Bogård som satte ljuset i Kom ta min hand kommer också att sätta ljus vid min
konsert. Men mycket kvarstår att göra i arbetet med konserten. Jag måste t.ex. ta ställning till lokal,
scenografi, kostym och koreografi.

Ett exempel
Jag ska försöka åskådliggöra mitt arbetssätt genom ett exempel men jag vill först understryka att jag
fortfarande befinner mig på ett skisstadium. Jag har likt Birgitta Egerbladh och även de andra
musiker som jag har berört i denna uppsats ett samlat ihop stort förråd med idéer – i detta fall texter.
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Som jag tidigare skrev misslyckades jag med att påbörja arbetet i storformen. Eftersom mina texter
endast ska användas som utgångspunkt kändes det fel att bygga konsertens dramaturgi utifrån dem.
Detta är en av de texter som jag till slut slumpvis ”drog” ur pappershögen med dikter.

Kylskåpet surrar fullt
vågar knappast röra
ordningen bestämd
ketchupflaskan lutad emot smöret
buljongtärningar i lilla lådan
osten
osten
kanske mätte hon och vägde
eller drömde vi?

Om jag drar en parallell till arbetet med Kom ta min hand så kan denna text, som fått arbetsnamnet
”Kylskåpet” sägas motsvara en kroppsmetafor. Jag läste texten några gånger men försökte att inte
tänkte inte så mycket utan blundade och spelade in en improviserad melodi i Garageband som jag
sedan byggde ut och instrumenterade med datorns ljud. Ungefär på samma sätt som vi gjorde
koreografier.
Den musik som uppstod är ett av många fragment. Jag kommer så småningom att gallra hårt bland
dessa första utkast till låtar, välja ut de som jag tycker har mest ”kärna” för att utveckla och
instrumentera. Likt Birgitta Egerbladh har jag alltså låtit slumpen vara med i processen för att sedan
låta intuitionen förhålla sig till slumpen.
Min handledare och kompositionslärare Sven Ahlbäck bad mig, som en hjälp för att komma vidare,
att göra ett musikaliskt rollspel utifrån de kompositionsidéer jag har. Denna metod kommer jag att
tillämpa i stor utsträckning när jag går vidare i processen. Liksom Karin Rehnkvist vill jag hitta
kontrasterande teman och utveckla kompositionerna så att de får mera ”kant”.
Det musikaliska rollspelet skapas genom att jag försöker se bilder eller roller i musiken.
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Anteckningar från kompositionslektion med Sven Ahlbäck 20 april 2010
Kommunicera mellan olika roller. Vilka roller är det? Vad står de för? Vad har de för karaktär? Är det en mörk? Ljus? En
stjärna? Glitter? Svepande vindil? Försök fantisera kring rollerna, distansiera mig från min egen musik, vilka är det som
spelar? Vad har de för kläder? Kvinnokör i grå långa dräkter? Är de draperade? Vad har det för bakgrund? Vad har de för
ljus osv.? Dessa tankar kan ge energi till hur de ska fortsätta kommunicera, hur de ska utvecklas.
”Kylskåpet”: lite mer riktning och kant i melodin. Spela på dragspel! Den har inte hittat sin form än... Spela med akustiska
instrument – det kanske kan forma melodierna så att de får en tydligare riktning. Rensa bort lite.
Kontrasterande inslag i slutet av ”Kylskåpet”. Vad hade Arvo Pärt gjort med dem? Låtit klangerna gå in i varandra, inte
tagit alla toner samtidigt... Låtit dem gradvis smälta in i varandra.

Det musikaliska rollspelet kan ses som en hjälp till reflektion. När jag nästa gång lyssnade på
”Kylskåpet”, försökte jag distansiera mig både från texten och från det faktum att den var en skiss
gjord i Garageband. Jag associerade då till:
Ljusblått, men dovt, is... Ett fjäll och en sjö med plogad skridskobana. Kommunikation mellan två
röster. En på skridskor och en på fjället med ett vallhorn. De kommenterar och närmar sig varandra.
Åker bredvid varandra ett tag? Nyfiken fågel pickar, åker bredvid... En svart gestalt kommer upp ur
isen, mitt på sjön. Allt stelnar, mörker sprider sig – en dovare blåfärg.
Genom att tänka i rollspel som ovan kommer troligtvis ”Kylskåpet” och många andra av låtarna att
landa långt ifrån de bilder som texten i ett första skede associerades till.
I dagsläget har jag tyvärr inte kommit längre än så här i den musikaliska delen av examensprojektet.
Jag har många texter och musikskisser på lager av denna sort men det känns lite tidigt i processen att
redovisa Garagebandinspelningarna. Jag är fullt medveten om att jag har ett stort kompositionsarbete
att gå in i sommar och jag ser likt Esbjörn Hazelius fram emot att gå in i den maniska bubblan.
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Mot framtiden i punktform – tankar att ta med sig
Åren vid masterutbildningen, arbetet med Kom ta min hand och skrivandet av denna reflekterande
uppsats utgör på olika sätt en del av min krokiga väg fram till konserten. Genom att formulera mig kring
mitt eget och andras arbetssätt får syn på hur jag vill och kan gå vidare. Jag kommer efter
examenskonserten att komplettera denna uppsats med en utvärdering av hela processen.
Jag samlar här i punktform några av de metoder och idéer som jag kommer att ha med mig i framtida
kreativa processer:
• ”Man provar någonting, ser sedan på vad man gör och försöker reflektera kring vad det betyder och ger.” Man måste
börja någonstans, dra i en tråd utan att veta vart den leder – genom intuition. Alltså våga prova genom
att göra tills man hittar:
• ”idéer som bränner”, som Karin Rehnqvist uttryckte det. Jag håller på att omvärdera min tidigare
inställning att ”det inte spelar så stor roll vad man gör – bara att man gör”. Genom att göra sätts
processen igång, men som ett andra steg i materialinsamlandet vill jag tillåta mig att vara kräsen i val av
idéer att gå vidare med.
• Jag har fått en ökad medvetenhet kring kroppen och de känslor den gömmer samt utvecklat känslan för
kopplingen mellan kroppslig och musikalisk rörelse.
• Metaforer som utgångspunkt och hjälpmedel. Jag har fått hjälp att översätta mellan olika konstformer
genom att t.ex. göra kroppsmetaforer till koreografi och att tänka i ord och bilder kring musik.
• ”Jag kan inte disponera form och innehåll förrän jag har beståndsdelarna.” Detta är direkt översättbart till mitt sätt
att arbeta med texterna. Jag befinner mig där fortfarande i ett insamlingsstadium.
• Formulering av utgångspunkterna – ramarna. Både Birgitta Egerbladh, Karin Rehnqvist och Susanne
Rosenberg skriver ner vad de vill komma åt.
• Kontraster. Jag inspireras av Karin Rehnqvists sätt att arbeta med motstånd och kontrasterande
material.
• När storformen skissats är övergångarna viktiga – såväl musikaliska sådana som textliga,
koreografiska, ljusmässiga…
• Tidsramar. Esbjörn Hazelius avskärmade sig och arbetade närmast maniskt inför skivreleasen. Jag tror
att jag liknar honom i min benägenhet att uppslukas av ett projekt när jag verkligen ”måste” – jag
arbetar bäst under en liten tidspress. Det är därför viktigt att snart boka in konsertdatum.
• Genom Kom ta min hand och LearningMethods har jag kommit närmare min eget värdesystem, jag
känner vad som talar till mig och inte. Jag vågar i högre utsträckning lita till min intuition!
• Flow. Precis som Susanne Rosenberg söker jag utmaningen i det som är på gränsen till för svårt och
hoppas på att hålla balansen.
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Slutord
Jag ser alla former av skapande som ett sätt att kommunicera genom att formulera, plocka ner en
skärva av ett eget inre och yttre universum. Utmaningen är att välja just de ord eller toner, rörelser,
färger, som kommunicerar och hjälper andra att hitta nycklar till detta universum eller kanske till sina
egna rum och rymder. Som en “dubbeltratt” där det man vill förmedla ska igenom ett smalt rör för att
återfå sin form på andra sidan. Eller en helt ny form, i mötet med lyssnaren.
Men just detta med att begränsa… En överhettad hjärna och ett brinnande hjärta vill, vill, vill
förmedla! Det finns oändligt med metaforer för det som rör sig i och runt oss. Kanske är det därför
som musiker och konstnärer triggas att begränsa – att sätta ramar. Annars sitter vi där och försöker
lägga pussel med alldeles för många bitar. Eller försöker spegla havet i en droppe vatten. Eller måla
en tavla med jordens alla färger, formulera en dikt ur en oändlig källa av ord, en melodi ur ett
universum av toner och rytmer, skapa en dans av tusen och en piruetter, eller så försöker vi… inte
alls.
Om jag inte formulerar eller problematiserar vad jag vill utveckla eller komma åt är risken stor att jag
fortsätter att ”glida med” i den ostrukturerade rad av vardagar som i slutändan kommer att ha utgjort
mitt liv. Jag tror därför att reflektion och ramverk är nödvändiga nycklar till den intuitiva kunskapen,
åtminstone om man ska ge den en form. Annars förblir den stor, undanglidande och – tyst.
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till struktur i denna uppsats
Bridget Marsden – min vän, medmusikant och trogna klasskamrat
Arabella Lyons, Joel Torstensson, Reine Lööf för värdefulla tankar ur teaterperspektiv
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”Varför spelar du int’ Säkkijärven polka?” (Bild nr 6)
Musik och texter av Lisa Eriksson Långbacka
Examenskonsert, master folkmusik
Dieselverkstaden, Stora Scen
22 oktober 2011 kl 19.00
Hört på tåget
- Pappa, är orange en ansiktsfärg? frågar flickan som ritar
en teckning och pappan nickar fast han ser ut att sova. Hon
ritar apelsinfärgade gubbar, gummor, prinsessor och troll
och jag sneglar och tänker att det skulle vara skönt att ha
lite färre tuschpennor att välja på.

Jag reser en del. Det har bara blivit så. Och när jag reser, reser jag också baklänges. Ord som
flyger mellan perrongerna blir nycklar till tankar och minnen. Jag tjuvlyssnar väl inte direkt
men ibland sugs vi ofrånkomligen in i scener, konversationer, signalfel, banarbeten. Ibland
står vi stilla bland skogsplanteringar och vassa radiomaster, barn som frågar slumrande
föräldrar. De senaste åren har jag börjat samla på sådana skeenden och associationer, skriva
ner dem i farten. De blir text och musik. Jag kan liksom inte låta bli.
Jag var ett av dessa barn som vill pyssla med allt och jag kände en viss frustration över att
med åren behöva välja intresse, inte bara mellan dans, fotboll, målarkurser eller musik, utan
också genre och instrument. För er som inte känner till det så spelar jag dragspel. Det har bara
blivit så.
Och nu är det dags för examenskonsert. Och nu är just du här, det är jag väldigt glad för. Jag
är inte ett dugg nervös eller så. Inte alls. Det känns hur lugnt som helst att arrangera en
konsert på Dieselverkstadens Stora scen och sätta sig själv i centrum, sådant har jag inga
problem med…
När jag försöker sammanfatta mina studieår så inser jag att jag samlat på mig, framför allt:
frågor. Vad har jag lärt mig? Hur ska jag spela och varför? Jag har under min tid vid
musikhögskolan mött lärare som öppnat dörrar jag aldrig hade hittat själv. Tack för kunskap,
tålamod och inspiration – ni har på alla sätt visat att det finns fler tuschpennor än orange att
välja på!

Ikväll har jag glädjen att få framföra min musik och mina texter tillsammans med några
fantastiska människor och musikanter som var och en förtjänar mer blommor och choklad än
jag någonsin skulle orka bära.
Välkommen till min egen melodifestival. Ingen vinner, ingen förlorar. Hoppas du får en
trevlig stund! Auf wiedersehen.
Medverkande:
Lisa Eriksson Långbacka – accordeon
Maja Eriksson Långbacka– sång
Josefin Peters – sång
Elin Larsson – saxofon
Ivo Nilsson – trombon
Livet Nord – violin
Sara Uneback – violin
Johanna Dahl – cello
Kristofer Sundman – piano
Anders Löfberg – bas
Patrik Bogårdh – ljus

– PROGRAM –
”Varför spelar du int’ Säkkijärven polka?”
Texter och musik av Lisa Eriksson Långbacka undantaget extranumret Coming Home nr 2/Dirty
Windows som skrivits tillsammans med Eric Bazilian
SIXTH DAY
Att göra I
VANJA
Lisa textläsning live ”Det är minus tjugo grader --- Vi försöker väl så gott vi kan allesamman.”
PATIENSER sång
Filmklipp Jean (ev. under pianosolot i Patienser)? Jag är något på spåren
Filmklipp Jean (direkt efter Patienser) ”Nu är jag ju vuxen… saker och ting faller på plats.”
VISITOR (sång)
Lisa textläsning live ”Main Street Saloon i Holmsveden --- Lina, visst var det väl korv vi
skulle köpa!”
GITARREN 1
Filmklipp Jean ” Jag är något på spåren --- snarare helt ute och cyklar”
Filmklipp Hans-Erik man som cyklar rullar ett tag, sedan tillkommer textläsning. ”Han
definierar sig --- där cyklar han”
UTIFRÅN D (Lisa har förflyttat sig till stråksektionen)
Filmklipp Tommy samtidigt som SILENT/GO-intro spelas på piano ”O låt --- Låt mig slippa låta
dig, låt. Förlåt.”
RIMFROST sång (loop som tar över från pianots Silent/Go )
GLASLOOP/Trombonsolo
GITARREN 2 (digitalt dragspel = Lisa förflyttar sig bak)
Filmklipp Lars? (måsljud, vatten) ”Båten hade många finurliga små gömmor --- Det är ju
jag som kör!”

BLÅSTE BORT sång
Filmklipp Alva ”Jag somnade och drömde om isklädda slätter. --- Ni knäppte era jackor,
snodde era sjalar.”
TON A (stanna på liggande Gm, fioler?)
Filmklipp Alexandra ”Sen gick jag i dina fotspår. --- Jo, det var du. Håret kortklippt som då
och jag frågade (TACET): - Var har du varit all denna tid?”
TON B
Filmklipp Jean ”Äre nå uppförsbacka så äre väl nå nerförs å”
SOMRAN (Lisa solo, slutar med introt/outrot som utgör startton för pianointro, fritt över Like
Boxes-ostinatot)
Filmklipp Lisa Texten rullar och läses ”Ettkus, tvåkus --- Se så det växer… tistlar”
Filmklipp Jean ”Nej nej nej”
LIKE BOXES sång
Filmklipp Lisa tar av sig dragspelet i andra B-delen – koralliknande, sedan attacca:
MINA G/DINA DAGAR
Silent/Go together pianointro
Filmklipp Alexandra ”Och som en touch screen vill jag att världen ska vara --- dit jag vill”
SILENT/GO TOGETHER
SLUT
Extranummer
Text: Eric Bazilian. Musik: Lisa Eriksson Långbacka och Eric Bazilian
COMING HOME nr 1, Bb (Eb?) Lisa solo piano ett varv, sen vln och cello
Jocke (gitarr) kommer in, kompar Eb några varv, jag pratar, sen kommer Tommy in på cue.
COMING HOME nr 2/DIRTY WINDOWS
Lisa: God, it’s been like fifteen years
Since I’ve seen these windows here
Grey with dust and black with tar
How far gone they are + extra takt
Tommy: God, it’s been like fifteen years
Since I’ve seen these windows here
Grey with dust and black with tar
How far gone they are

Tommy+Lisa: In this old house of ours
I still remember
Hanging up curtains
Planting the yard
Beautiful kids with dirty bottoms
I never thought that coming home would hit me this hard
+ dragspel
Weeds have grown and paint has peeled
Trees have fallen in the field
All the things, O God, I wish,
I’d found time to fix
+ Dragspel, sångstämmor?
In this old house of ours
I still remember
Waking up early, mowing the yard
Beautiful kids with dirty bottoms
I never thought that coming home would hit me this hard
Instrumental refr + stråk, blås
Tommy: After all that stuff went down
I packed up and moved into town
Did my best to try and sell
'Til the market fell
In this old house of ours
I still remember
Burning the curtains
Out in the yard
You with the kids, me hitting bottom
I should have known that coming home would hit me this hard
Lisa: I never thought that coming home would hit me this hard

– MANUS–
”Varför spelar du int’ Säkkijärven polka?”
SIXTH DAY
Att göra I
Sitta
Krypa
Stå
Gå
Andas in, ner i magen
Blåsa ljuset
Puh,
luggen flyger
– du tror du blåser själv
Skratta
sova, baka liten kaka
Ligga vaken, blunda, fylla fyra
fylla fem, fylla sju
Dagis, lekis, fritids,
Börja skolan
VANJA
Det är minus tjugo grader, ljuset får snödammet att glittra utanför tåget. Vi passerar Offerberg där de
slängde ner de gamla förr i tiden. En man av obestämbar ålder sitter två säten framför mig. Håret är
nyvaket och grått, solen lyser genom striporna och bildar randiga skuggor på väggen. Kvinnan
(hustrun?) mittemot har en liknande frisyr fast i en brunlila nyans. Tänk att jag med ett ögonkast drar
slutsatser om vilka de är eller i alla fall att de har ett nära förhållande till spriten. Nu pratar han i
telefon på bred stockholmska.
- Jo, en sån där socialkärring, säger han. Det var som å snacka med en jävla vägg. De lyssnar ju inte.

- Nä, de lyssnar ju inte, intygar hustrun.
- Så jag tog 'na på tuttarna va, men hon reagera inte så jag tog 'na på muttan å sen jaga ja 'na me
cykeln.
Jag ser hustrun som nickar och de andra passagerarna tittar ut, ut på snön som yr.
- De kosta mej tie papp, fortsätter han. "Våld mot tjänsteman". Vadå för jävla tjänst och jävla man,
kan man ju undra va? Men va fan ska man göra, de lyssnar ju inte.
- Nä, de lyssnar ju inte.
- Om det åtminstone hade varit en fräsch brud, sa polisen till mig efteråt, då hade de där tuttarna
kanske varit värda någon tusenlapp.
Jag tappar termoslocket och kaffe skvätter över mittgången. Böjer mig fram och möts av ett leende
från hustruns kajalgröna ögon.
Vi försöker väl så gott vi kan, allesamman.

PATIENSER (sång)
Lisa
Ett enmansspel, om höstarna plockar han vinbär till sin kräm
Och de räcker hela vintern, livet är patienser
Maja
Och stugan är bra som hon är, sätter pärer varje vår
He’ int lönt att göra ändring, livet är patienser
Lisa
Sätter båtn’ i sjön, det klarar han själv, han har gjort det många år

Fast han brukar sällan åka, tiden blir patienser
Maja
Han står där vid spisen och rör i sin gryta varje dag
Och han vill att hon ska komma hem igen.
AA (acc.solo) B (pianosolo)
Lisa
Så drömmer han en natt hans klocka har stannat på halv fem
Och då ser han att hon kommer hem igen.

Filmklipp Jean (ev. under pianosolot i Patienser)?
Jag är något på spåren
jag känner det, att jag är något på spåren
Men det går inte precis som på räls
nej inte alls
Jag är snarare
helt ute och cyklar
Filmklipp Jean
”Nu är jag ju vuxen, så jag kan ju… jag har ju en helt annan insikt och det tycker jag också är någonting
positivt med att man blir äldre, just det att man får större insikt i saker och ting. Och saker och ting faller
på plats.”
VISITOR (sång)
I’m just a visitor on your way. And I never intend to stay.
You will get lost somewhere on your way. You pretend we are here to stay.
I’m just a visitor on your way. But I never pretend to stay.

Textläsning live
Byta egennamn? Messing? Lina? Gamla Uppsala? Invandrare? Inledningen? Västliga världens
mångfald?
Main Street Saloon i Holmsveden. Tåget passerar ett gult flagat hus, det sista o:et hänger snett.
Main Street Saloon, igenbommat som Konsum i Gamla Uppsala, som Lövögrillen vid stugan. Små
ställen på små orter, byggda av framtidstro och nu tomt blickande på oss som passerar.
Jag reser baklänges, äter russin och nötter som jag rostat själv, samma snacks som vi
fick med oss till filmklubben på Storgården där alla andra barn fick godis. Godis, i ett romantiskt,
rosa skimmer. Som sockervadd. Plockgodiset hade inte etablerat sig ännu, men det fanns små
lådor med surt och salt på Gamlis Pizzeria. 10-öres och 50-öres. Vi valde med omsorg, pekade på
de sega och hårda, gröna, blå, och Gamla Uppsalas enda invandrare plockade med stor pincett
karamellerna en och en i en vit liten påse med färgglada prickar vilken vid blotta anblicken
betingade salivutsöndring under tungan. Nougatcrème i plastkuddar som man fick bita hål i och
suga på. Banana skids som blev mjuka efter att man värmt dem i handen och som sen fastnade i
tänderna. Salta sillar i sockerbitar, som minikorvar i bröd. Det var lycka. Tänk att något på riktigt
kunde vara så gott som i sagan och drömmen.
Godis fanns också i hyllan på Konsum. Marabous nötchoklad och gulliga blå
chokladkakor med en ko på som bara kostade två kronor. Plastburkar med pulver som knastrade i
huvudet. Tom och Jerry. Japp och Raider, Toy och tabletter. Men, bara på lördagar.
Min vän Lina och jag var där en tisdag. Vi fick själva gå hem från skolan om vi lovade att gå längs
järnvägen och inte biltäta Vattholmaleden. Vi höll det löftet, strövade fnittrande förbi
kungshögarna, storgården, piano-Sven och Anteheds arga schäfrar, pallade äpplen som var sura
men som vi tyckte om för att de smakade förbjudet, sjöng sånger om ensamma flickor och Dahls
elaka häxor utan tår.
Denna tisdag hade jag den stora lyckan att hitta en tiolapp precis vid trottoarkanten nära
övergångsstället. Sedeln virvlade till av en förbipasserande bil och så fort jag fick syn på den,
stoppade jag den bestämt med ena foten: tian var min. Promenaden gick längs Vattholmaleden den
dagen. Via Konsum. Där stod vi vid godishyllorna och tummade på askarna och påsarna och var
lyckliga som i Wonkas chokladfabrik. Tio kronor var mycket godis men man måste ändå välja,
man måste välja, så är det med den västliga världens mångfald.

Så får jag syn på Messings mamma, hon kommer in i affären och hälsar på Sinnika i
kassan. Messings mamma som är tandhygienist, som har varit i vår klass och berättat om
tandhygien och visat med en stor konstgjord käke hur man noggrant borstar alla tänder och
använder tandtråd. Messings mamma som sagt att godis ger hål, fast det visste vi ju redan, och jag
räckte upp handen och sa att jag äter bara godis på lördagarna, annars äter jag russin och mandel,
då log hon med sina vita tänder och nickade med sitt sprayade huvud och sa att det var väldigt bra,
det.
Gud så pinsamt, jag är här på en tisdag! Jag gör mig så liten jag kan och kryper längs
hyllorna, jag är osynlig, finns inte, det här får bara inte hända. Rodnaden kryper över öronen. Lina
tittar stort på mig med sina blå ögon. Vid köttdisken möter jag Messings mamma men jag låtsas
inte se henne utan fingrar på ett paket kalla hotdogs och ropar över hyllorna: Lina, visst var det väl
korv vi skulle köpa!

GITARREN (Ivo, Lisa)
Filmklipp Jean
Jag är något på spåren
jag känner det, att jag är något på spåren
Men det går inte precis som på räls
nej inte alls
Jag är snarare
helt ute och cyklar
Filmklipp man som cyklar rullar ett tag, sedan textläsning. Vem läser? Hans-Erik?
Han definierar sig
mot det stockholmsvita
mot de räta vinklarna och
stålbalkongerna

mot marken av
överbyggd historia
mot finvänstern
och fulhögern
mot de korta avstånden med bil
Där cyklar han

UTIFRÅN DRAGSPELET

Filmklipp Tommy läser samtidigt som SILENT/GO-intro spelas på piano
O låt
En låt
en stackars låt
som aldrig bett om att bli till
Låt mig låta bli dig.
Av någon anledning har jag fått dig i knäet, låt
Tonernas inneboende logik, deras uttjatade kaos och ordning
Ett försök att kontrollera:
A-del, A-del igen, och så två B-delar,
fras på fras
Som DNA-koder, samma i var cell
i eviga spiraler
och där står hon, människan,
som alla andra med ögon, näsa, händer,
oombedd står hon där
och låter
som alla andra,

trots all sin unikhet
Det är inte hennes fel.
Låt mig slippa låta dig, låt. Förlåt.
RIMFROST (loop/sång)
Rimfrostklädda diken
vi kör för fort på vår ensliga väg
vart vi ska har vi glömt
och kaffet kallnar nog på spisen
Snökristaller flyger
det är kallt utanför
radion spelar Tellier
och ingen av oss fryser
- Vet du en sak,säger du och ler
med ögonen blå och du stryker mitt hår
jag säger ingentingmen du nickar, du ser
- Jo, det vet du!
Små små fåglar flyger
upp mot himlen där luften är hög
vart de ska har de glömt
de längtar nog till våren
Hus med vita knutar
rullgardiner dras upp med en smäll
varje dag likadant
tills någons hjärta stannar

- Vet du en sak, säger du och ler
med ögonen blå och du stryker mitt hår
jag säger ingentingmen du nickar, du ser
- Jo, det vet du!
Du blir nog besviken,
om du visste hur lite jag vet
jag trampar runt bland fallna löv
och drömmer om musiken
GLASLOOP/Trombonsolo
GITARREN (digitalt dragspel = Lisa förflyttar sig bak)
Filmklipp Lisa? (ska man se mig eller t.ex. måsljud, vatten?)
Båten hade många finurliga små gömmor
Vi drack kaffe på däck
en dag med blanka vågor,
Randiga fiskmåsar skrattade åt oss från speglingarna
Och när vinden tilltog
Kurade vi och gömde oss
i kabyssen
Båten blev ett tält
Vi hittade kex i en glasslåda,
spelade scrabble
Vi drack mera kaffe
mådde lite illa, åt åksjuketabletter ur en ask från -82
Vi spelade lite fia med lite knuff
Regnet kom
Båten blev en bädd

Vi kröp samman under en filt som luktade diesel
Vi hittade en insekt som vi lade i en ask med bete
Vi drog i varandras lockar
Båten blev en äng
Vi åt kex, nu var de mjuka
Vi såg molnen i ett stjärnklart sken
båten blev en vagn
som vaggade oss
och som vi sov!
Utan att vi märkte det, vi färdades, sen frågar du:
- Vem är det som styr, egentligen?
Och jag, likt Långben, denna insikt:
- Det är ju jag som kör!
BLÅSTE BORT sång
Filmklipp Alva
Jag somnade och drömde om isklädda slätter. Ett fik i någons hus och du var där, fast med många
ansikten, du var på samma gång flera. Vi skulle äta något. Medan ni slog er ner i ett annat rum
köpte jag fika över en gammal glasdisk. Du ville ha frosh mango smoothie. (Det fanns inte på din
tid.) Och åh, jag hade så mycket att stå i. Jag sprang runt med huvud och händer fulla, som hade
jag flera armar och jag betraktade mig själv, hur jag yrde fram, snubblade och reste mig. När jag
till slut kom in med fikabrickan i rummet där ni satt var ni på väg. Ni knäppte era jackor, snodde
era sjalar.
TON A
(Liggande ackord)
Filmklipp Alexandra
Sen gick jag i dina fotspår. Jag tror nästan säkert att det var du, fast jag såg bara ryggen på en
något krökt, mycket liten människa i fotsid pälskappa. Stegen i den hårda snön var små och korta

och runtom fanns inget annat än vit vidsträckt mark som tonade ut i mörker. De korta avstånden
mellan fotavtrycken frustrerade mig när jag fyllde i med mina egna. Jag ville ta längre kliv.
Så stod jag ansikte mot ansikte med dig. Jo, det var du. Håret kortklippt som då och jag frågade
(TACET):
- Var har du varit all denna tid?
TON B
Filmklipp Jean Uppförsbacka 1431 ”Äre nå uppförsbacka så äre väl nå nerförs å” ca 00.19
SOMRAN (Lisa solo, slutar med intro som utgör startton för Like Boxes)
LIKE BOXES
Att göra II (under pianointro, fritt över Like Boxes-ostinatot) Film rullar med text. Jag läser. Filma!
Ettkus
tvåkus
Hon kan räkna till sjukhus
och nining och tidning
Och mor vattnar jorden
Medan hon sätter i nya plantor
Se så det växer!
Hur många år är du i glaset?
Hon kan det mesta, nästan allt faktiskt, som är värt att veta.
Hon kan medurs och moturs
Och laga ni, äta vi
Och de norrländska älvarna
som rinnande vatten
Torne älv, Pite älv
Och ogräs i rabatten
som växer fast de rensar, rensar, rensar
Och Skellefte älv
Och kranialnerverna
Och periodiska systemet:
HHeLiBeBCNOFNeNaMgAlSIPsKlAr (syns i film)

Se så det växer
tistlar
Filmklipp Jean ”Nej nej nej”
Solen som dig väcker, ingen annanstans var det så.
Solen som väcker, i smutsiga fönster,
som kisande, mysande, kissmissar,
ingen annanstans var det så.
Ingen annanstans var det så, men regnet öste ner, regnet öste ner.
Det var sommar, det var sommar.
Inget vi förstod.
Like Boxes B-del – koralliknande, sedan attacca:
MINA G/DINA DAGAR
Dina dagar, en tidsinställd bomb
som tickar och tackar dig långt härifrån.
Dina dagar är brända av sol
och asfalten dallrar dina osagda ord.
Kom hjälp oss att glömma alla tickande ord
Vi susar som sländor. Luftens höga kupol.

Silent/Go together pianointro Alexandra läser
Och som en touch screen vill jag att världen ska vara
och jag kan röra om i den – så här bara!
dra och peka finger och allt blir som jag vill
jag bläddrar bort och stryker fram det som jag vill ska vara still,
ska vara stillare och stillast
dit jag vill

SILENT/GO TOGETHER
Lisa
Inget sus, inget ljud
Hörs en natt i huset
Inget träd blåser till
Inget steg mot gruset
Josefin
Inget djur blänker till
Frost på björkens grenar
Luften hög, tiden still
Ögonvita stenar
Maja
Lillebror sover nu
Flyger högt bland taken
Skuggor grå, lätt på tå
Storebror är vaken
Maja/Josefin
Inget är som du tror
Mångubben och ljuset
Blåses ut, allt tar slut
Stadens larm och bruset
We must go together
SLUT

Extranummer
Lisa vid pianot, berättar:
”Jag hade en liten solospelning en kväll på en pensionärsträff vid Adolf Fredriks kyrka i
Stockholm. Jag var inte alls på humör innan, hade förberett mig dåligt, men när jag väl var där så
vände det. Huvudvärken som jag dragits med hela dagen försvann och prästen som verkat sur
sträckte mig en varm hand och tackade för musiken.
En gammal dam från Finland kom också fram.
”Varför spelade du int’ Säkkijärven Polka?” frågade hon. ”Den kan alla som spelar dragspel –
kan int’ du den?” ”Nej, det har aldrig blivit av att jag har lärt mig den”, förklarade jag så trevligt
jag kunde utan att verka alltför falsk. ”Ja, ja. Du spelade i alla fall rätt fint på pianot, tycker jag.
Så fint att jag nära nog somnade”.
COMING HOME nr 1, Bb (Eb?)
Jocke kommer in, kompar i Eb.
Tack alla! Presentera Eric Bazilians text, sång med Jocke och Tommy
DIRTY WINDOWS/COMING HOME Nr 2
Jocke kompar Eb några varv, jag pratar, sen Tommy in på cue.
Lisa
God, it’s been like fifteen years
Since I’ve seen these windows here
Grey with dust and black with tar
How far gone they are + extra takt
(In this old house of ours
I still remember
Hanging up curtains
Planting the yard
Beautiful kids with dirty bottoms
I never thought that coming home would hit me this hard)
Tommy

God, it’s been like fifteen years
Since I’ve seen these windows here
Grey with dust and black with tar
How far gone they are
Tommy+Lisa
In this old house of ours
I still remember
Hanging up curtains
Planting the yard
Beautiful kids with dirty bottoms
I never thought that coming home would hit me this hard
+ dragspel
Weeds have grown and paint has peeled
Trees have fallen in the field
All the things, O God, I wish,
I’d found time to fix
+ Dragspel, sångstämmor?
In this old house of ours
I still remember
Waking up early, mowing the yard
Beautiful kids with dirty bottoms
I never thought that coming home would hit me this hard
Instrumental refr + stråk, blås
Tommy
After all that stuff went down
I packed up and moved into town
Did my best to try and sell
'Til the market fell
In this old house of ours
I still remember
Burning the curtains
Out in the yard
You with the kids, me hitting bottom
I should have known that coming home would hit me this hard
Lisa
I never thought that coming home would hit me this hard

