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stenastiftelsen fortsätter att uppmärksamma och stödja 
projekt där lärande, pedagogik, utveckling och entreprenörskap 
står i fokus. I våras invigdes, under högtidliga och festliga for-
mer, det nya digitala utvecklingslaboratoriet SII-Lab – Stena  
Industry Innovation Laboratory – på Lindholmen, en mötesplats och 
plattform för morgondagens industri och forskning. Här skapas 
möjligheter för innovation, nya kontaktytor och nya samarbe-
ten, allt genomsyrat av ett framtidsinriktat kombinationstän-
kande där olika kompetenser kan lära och dra nytta av varandra. 
I förlängningen skapar detta förutsättningar för en industri och 
forskning i framkant. SII-Lab, med sin strategiska placering mitt 
i Lindholmen Science Park, är också en logisk fortsättning och 
vidareutveckling av Stena Center, invigt redan 1997, efter en 
donation från Stenastiftelsen om 51 miljoner kronor. 

Samma positiva och konstruktiva tänkande präglar andra, i 
vid mening pedagogiska projekt som fått Stenastiftelsens stöd. 
Berättarministeriet, som nu etablerat en filial i Göteborg, arbetar 
framgångsrikt mot segregation och utslagning genom att fånga 
upp och tillvarata barns och ungas skaparlust och kreativitet. 
Med kostnadsfria program arbetar man med framförallt elever i 
årskurserna 2 till 5 och hjälper dem att erövra det skrivna ordet 
och därigenom tillgången till sina egna berättelser. 

Maskrosbarn, som är Sveriges enda riksorganisation för 
barn till föräldrar med beroendeproblematik eller psykisk 
ohälsa, arbetar med direktstöd till unga mellan 13 och 19 år.  

Sedan 2016 har Maskrosbarn, genom stöd från Stenastiftelsen, 
bedrivit lokal verksamhet i Göteborg, med egen mötesplats, 
helgläger, samtalscoacher med mera. 

Hur den nya tekniken kan bli ett suveränt verktyg för kom-
munikation och kunskapsförmedling fick alla som var med om 
den årliga Vetenskapsfestivalens invigning 17 april 2018 erfara. 
Genom en donation från Stenastiftelsen inleddes festivalen med 
en föreläsning av Max Tegmark, professor i fysik vid mit, som på 
plats i usa medverkade via ett direktsänt hologram som gjorde 
det möjligt för honom att simultant interagera med publiken på 
Draken i Göteborg. Ett gott exempel på ny teknik i människans 
tjänst. 

God läsning!

MADELE INE OL SSON ER IKSSON

Ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
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12 STENA INDUSTRY  
INNOVATION L ABORATORY
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

8 maj 2018 invigdes det nya SII-Lab, Stena  
Industry Innovation Laboratory, på Chalmers  
Campus Lindholmen, i strategisk närhet till Sveriges  
största teknikpark, Lindholmen Science Park.  
Med 21 miljoner kronor i stöd från Stenastiftelsen har 
det ursprungliga labbet, Chalmers Smart Industry Lab, 
väsentligt utökats och verksamheten breddats  
och fördjupats. I vad som tidigare var ett bibliotek 
disponerar nu SII-Lab en närmare 1000 kvadrat- 
meter stor yta där framtidens industri och digital- 
iserade arbetsplatser kommer att kunna utforskas, 
prövas och utvecklas utifrån multidisciplinära metoder.  
SII-Lab är tänkt att vara en mötesplats och plattform 
för samarbete, utveckling och innovation för såväl  
industrin som forskarsamhället. Vi tar Älvsnabben  
till Lindholmen och universitetsbyggnaden Patricia  
för att träffa två av de ansvariga forsknings- och  
projektledarna, professor Johan Stahre och docent  
Åsa Fasth-Berglund.



 1514 – det är en perfekt plats, inbjudande och lätt att nå för 
allmänhet och blivande samarbetspartner, säger Johan Stahre 
när han visar oss runt i de sommartomma lokalerna. 

Men det är lätt att föreställa sig hur det före detta biblioteket, 
med sina generösa ytor och stora fönster mot gatan, snart kom-
mer att fyllas av alla de olika idémässiga och praktiska verksam-
heter som nu gjorts möjliga. Digitalisering och automation är 
redan en realitet och det nya testlabbets uppgift är bland annat 
att möta, utveckla och urskilja den nya teknikens alla inneboende 
möjligheter och fördelar. Tanken är att de gränsöverskridande 
mötena mellan industri och forskning skall kunna generera 
det nytänkande och de innovationer som är avgörande för att 
svensk industri skall kunna hävda sig i en global konkurrens. 
Det nya labbet blir också en fortsättning och förstärkning av 
Stenastiftelsens tidigare stora satsningar på området. 

En del av det nya labbet är de fyra demonstratorer som på 
olika vis skall förklara begreppet industriell digitalisering. I de 
två första, Minifabriken 4.0 och Cloud Computing, handlar det 
framförallt om kommunikation och presentation av data med 
hjälp av sammankopplade it-system och plattformar för att 
förenkla och optimera planering etcetera. I Cloud Computing 
demonstreras hur 5-g-teknik kan användas för snabbare, säkrare 
beräkningar och analyser, via data som skickas till molnet och 
sedan vidare till datoriserade robotar som utför det avsedda 
momentet. De två andra stationerna, Kollaborativa robotar och 
Simulering och träning med hjälp av VR- och AR-teknik, är mer 
inriktade på att skapa hjälpmedel för verkstadsoperatörer i form 
av träning, simulering och robotteknik. 

– Det här är framtidens industri och framtidens industrijobb, 
säger Johan Stahre. Europa och Sverige har ett stort problem 

framöver med demografin, det vill säga den åldrande befolk-
ningen. Det finns faktiskt bara hälften så många 15–19-åringar 
som 25–29-åringar i Stockholm och Göteborg. Hälften! Det är 
ett stort gap. Som jag ser det kan nästa val komma att handla 
om hur vi skall få hit folk – inte hur vi skall bli av med dem. Just 
nu är det svårt att tillgodose industrins behov av arbetskraft 
och om vi inte har människor som kan jobba i industrin flyttar 
verksamheterna till platser och regioner där det finns arbetskraft. 
Och det är inte här. Därför är demonstrationer så viktiga, där kan 
vi visa upp hur framtidens industri kommer att se ut. Vi jobbar 
med hur människor och robotar skall samarbeta på ett smart sätt, 
med it, digitalisering, ar- och vr-teknik, allt det som kommer 
att krävas som kompetens av framtidens industriarbetare. Inte 
minst därför är det så viktigt att det är lätt att komma hit, att 
vi är synliga. Vi vill väcka nyfikenhet och visa möjligheter som 
alla inte är medvetna om. 

Det här måste vara av stort intresse för skolorna. Har ni hunnit ha 
studiebesök ännu? 

– Absolut, säger Johan Stahre. Vi har redan haft många skolor 
här och under Vetenskapsfestivalen var det fullt med folk. Redan 
före invigningen faktiskt! 

Du har beskrivit det som en verksamhet som står på fyra ben: Forsk-
ning, utbildning, demonstration och innovation. Och att det är denna 
mångsidighet och flexibilitet som är nyckeln till framgång. Ett lång-
siktigt tänkande där förändringsmöjligheterna finns inbyggda från 
första början. 

– Ja, så är det utan tvekan, säger Johan Stahre. Det finns många 
exempel på satsningar där man har investerat i ett tekniskt av-
ancerat laboratorium, men bara inriktat sig på ett enda område. 
Då är det lätt att bli omsprungen därför att utrustningen blir 
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gammal när tekniken utvecklas. Här 
är det precis tvärtom. Vi kan bolla 
med olika verksamheter. Vi kan öka 
på utbildningsdelen om vi inte har så 
många pågående forskningsprojekt 
och så vidare. Vi är flexibla och kan 
anpassa oss. Jag är övertygad om att 
det är nyckeln till den här typen av 
verksamheter. Att man organiserar sig 
så att man kan bibehålla en tankemäs-
sig och praktisk rörlighet. Det enda vi 
med säkerhet vet i dag är att det kom-
mer att se annorlunda ut om fem år. 
Därför skall man inte låsa fast sig utan 
kunna följa med och helst ligga steget 
före. Det finns en trend nu att försöka 
göra systemen ännu mer generiska, det 
vill säga att samma system skall kunna 
användas inom olika verksamheter. Då 
är ett sådant här ställe väldigt viktigt, 
där flera branscher kan mötas och ut-
byta kunskaper och erfarenheter. Och 
komma hit och testa. Man kan göra 
saker i teorin, men i slutändan är det 
ändå den konkreta tillämpningen som 
ger svaren. 

Hela verksamheten här på SII-Lab ver-
kar präglas av ett kombinationstänkande, 
av en tro på att det är mötena och samarbe-
tena mellan olika parter som leder framåt. 



 1918 

STEN A OLSSONS STIF TELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR

– Målet är att det här skall vara en plats där möjligheterna 
blir synliga. Vi har till exempel ett samarbetsprojekt mellan 
Ericsson och skf där vi försöker att använda framtidens kom-
munikationsteknik, 5g, i verkstadsindustrin. Där kan vi fungera 
som katalysator. 

Olika branscher har olika språk. Det är något som generellt gäller 
all forskning och alla samarbeten över gränser. Man måste lära sig 
varandras idiom och hitta ett gemensamt sätt att kommunicera på. Då 
kan ni komma in som förmedlande länk och en faktor som upphäver 
klyftorna. Det är lätt att se vilken potential det är att ni har så många 
kategorier av medarbetare, med olika kunskapsbakgrund.

– Det är oerhört roligt att konstatera att SII-Lab snabbt har 
blivit en attraktiv plattform, en plats där man vill arbeta eller 
utveckla sin verksamhet, säger Johan Stahre. Vi gick ut med en 
annons i Ny Teknik när vi hade byggt upp en del av labbet och 
fick väldigt bra respons. Inte minst från mindre företag som 
vi inte kände till tidigare. Små företag har sällan möjlighet att 
bygga upp egna labb, till skillnad från Volvo eller skf exempelvis. 
De små företagen har inte alltid samma kontaktnät inom forsk-
ningsvärlden och då blir vi en extra viktig resurs. Vi blir deras 
test- och utvecklingslabb helt enkelt. Vi lär oss massor den vägen. 

– När vi sökte fem doktorander i våras fick vi över 100 sökande, 
vilket är ovanligt! Det är duktiga, meriterade doktorander från 
hela världen som har sökt sig hit och en blandning av kvinnor 
och män, vilket är väldigt bra. Den här branschen är fortfarande 
i viss mån mansdominerad. Men det här är definitivt inte en 
grabbklubb där man leker med robotar. Det spelar ingen roll vem 
man är eller varifrån man kommer, bara man kan förstå och sätta 
sig in i den nya tekniken och använda den på ett bra sätt. Det 
är när man sammanför forskarkompetens med olika branscher 
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inom industrin – det kan vara flygindustrin, hälso- och sjukvård, 
fordonsindustrin till exempel – och sätter sig ner tillsammans för 
att ta reda på hur just de skulle kunna använda tekniken, som det 
händer något. Innovation uppstår när tekniken och den konkreta 
tillämpningen möts. När man gemensamt letar efter en lösning. 

Det finns en del som ser en fara i, eller åtminstone en baksida av, 
automation och digitalisering, att det kommer att leda till att män- 
niskor kommer att förlora sina jobb?

– Man blandar ihop olika saker, säger Johan Stahre. Jobb,  
arbetsuppgifter och yrken. Ingen robot har tagit ett jobb från en 
människa. Robotar tar över enstaka delar av de arbetsuppgifter 
som operatörer, svetsare eller undersköterskor har. Två, tre ar-
betsuppgifter försvinner och för att utföra allt det som återstår 
krävs det oftast ännu större kunskap och kompetens. Jag har 
svårt att vara teknikfientlig, då skulle jag inte vara här. Men varje 
teknisk revolution har faktiskt lett till att det har blivit bättre 
för oss människor, att till exempel oergonomiska, monotona 
arbetsmoment har kunnat tas bort. Vad som säkert kommer att 
ske inom den framtida industrin är att arbetsuppgifterna blir 
mer specialiserade, att de kräver större kompetens och special-
kunskap. Vi jobbar också med utbildningsprojekt med moduler 
på nätet där man enkelt skall kunna skala upp sin kunskap i takt 
med teknikutvecklingen. 

Den nya tekniken utvecklas i oerhört snabb takt, inte bara här utan 
världen över. Hur skall man möta det?

– Antingen anpassar vi oss och ser till att vi kan använda tek-
niken på ett ännu smartare sätt än alla andra och skaffar oss på 
det viset konkurrensfördelar. Eller också gör andra det, i Kina 
eller Indien. Vi har inte så mycket att välja på som jag ser det. Vill 
vi fortsätta att importera varor måste vi kunna exportera också. 
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som liknar industrirobotar från 1980-talet. Den vinklingen av 
automation är vi än så länge rätt ensamma om. 

– Den allra största fördelen är att vi har så många unga smarta 
medarbetare, säger Johan Stahre. Det går väldigt bra just nu. 
Duktiga människor drar till sig andra duktiga människor. Det 
finns en stor öppenhet och ett bra samarbete mellan oss och  
industrin och ett starkt förtroende och stöd från Chalmers led-
ning. Att vi finns just här, mitt i Lindholmen Science Park, betyder 
mycket. Man skall inte underskatta vikten av den geografiska 
närheten och lättheten att knyta kontakter, mötas och initiera 
samarbeten. Vi är bokstavligen mitt i händelsernas centrum och 
utan Stenastiftelsen hade det inte varit möjligt.

STENA INDUSTRY INNOVATION L ABOR ATORY

Det är en av de viktigaste uppgifterna här i SII-Lab – att skapa 
förutsättningar för att företagen skall kunna öka sin konkurrens-
kraft och kanske upptäcka att det går att göra saker själva, här på 
hemmaplan, i stället för att lägga ut tillverkningen utomlands. 

Efter att ha tittat in i prototyplabbet där en forskare prövar och 
testar olika modeller av drönare, och ha fått en robotdemonstra-
tion av en andraårselev på Chalmers som försöker att optimera en 
robot som skall plocka och skruva i muttrar i ett däck, träffar vi 
Åsa Fasth-Berglund, projektledare med bred erfarenhet av olika 
automationsstrategier och produktionstekniker och specialiserad 
på interaktionen mellan människa och robot. 

– Vi är med i både nationella och internationella nätverk för 
testbäddar, säger Åsa Fasth-Berglund. Tanken är att vi skall växa 
och öka samarbetena mellan de olika labben. Vi har samarbeten 
och utbyten med testlabb i Davos, Achen, Milano och Zürich 
till exempel. Det finns också ett bilateralt samarbetsavtal mellan 
Sverige och Tyskland, och mellan Sverige och Frankrike. 

Finns det ett konkurrensförhållande mellan de olika labben? 
– Ja och nej, säger Johan Stahre. Så är det väl alltid när det inte 

bara finns en eller ett av någonting, som cern till exempel. Men 
vi försöker att specialisera oss, det är en del av det nationella 
programmet. I stället för att ha tre ställen som gör samma sak 
arbetar man mot att ha ett ställe som är väldigt bra på ett område, 
och någon annan som är bra på något annat. 

Så vilken är er stora konkurrensfördel? Det som gör att ni skiljer ut 
er från andra, liknande verksamheter? 

– Just nu är vi ganska unika i det vi håller på med, säger Åsa 
Fasth-Berglund. Inte minst vårt arbete med att designa systemen 
efter människan. Industrin tänker inte riktigt så än när de pro-
grammerar eller designar systemen. Det är fortfarande mycket 



24  25E T T CL AVIORGANUM TILL  
GÖTEBORG BAROQUE
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Det har gått 15 år sedan organisten Magnus Kjellson startade den  
tidstrogna ensemblen Göteborg Baroque, där de 28 instrumentalisterna 
och sångarna ända från början varit lika betydelsefulla för det  
musikaliska uttrycket. Med konsekvens, passion och stor skicklighet  
har ensemblen etablerat sig som en viktig del av Göteborgs musikliv.  
Göteborg Baroques tydliga profil och speciella särmärke har också  
väckt genklang runtom i Europa, med regelbundna turnéer som följd. 

Genom ett treårigt stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning 
och Kultur om cirka 3,5 miljoner kronor kommer nu ett claviorganum, 
ett unikt kombinationsinstrument med anor från 1700-talet och  
kretsen kring Georg Friedrich Händel, att kunna återskapas.  
Vi träffar Göteborg Baroques grundare och konstnärlige ledare  
Magnus Kjellson för att få reda på mer om instrumentet och om 
framtidsplanerna.

STEN A OLSSONS STIF TELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR E T T CL AVIORGANUM TILL GÖTEBORG BAROQUE

Instrumentbyggaren Mats Arvidsson och  
Göteborg Baroques konstnärlige ledare Magnus Kjellson



26 i renässans- och barockmusiken förekom både klaverin-
strument med strängar, som exempelvis cembalo eller spinett, och 
sådana med pipor och bälgar, som orgel och regal. Ett claviorganum 
är en instrumentkombination av en cembalo och en orgel som 
bland annat sägs ha använts av Georg Friedrich Händel under 
1700-talets första hälft. Han ledde då sångare och instrumentalister 
från detta instrument, både i operor och oratorieverk, under sin 
tid i London. Claviorganum användes ända in på 1830-talet, men 
försvann sedan mer och mer i takt med att klangidealen föränd-
rades och orkestrarna blev större. 

När Magnus Kjellson kom detta unika instrument på spåren 
och började att forska i dess historia visade det sig att det ännu 
inte återskapats ett claviorganum av Händels typ någon annan-
stans i världen. Det är därför på alla sätt en smärre sensation att 
detta bokstavligt talat enastående instrument inom kort kommer 
att finnas i Christinae kyrka i Göteborg, Göteborgs Baroques 
hemmascen. Tanken är att det även skall kunna användas under 
internationella turnéer, då det kommer att vara flyttbart. 

Instrumentet konstrueras av den framstående orgelspecialis-
ten och instrumentbyggaren Mats Arvidsson i Stallarholmen 
utanför Mariefred, i samarbete med den tillika erkänt skicklige 
cembalobyggaren Andreas Kilström i Enköping. De två instru-
mentdelarna skall sedan sammankopplas och anslutas med en 
så kallad »long movement«, en mekanik som överför tangent-
rörelserna till själva orgeldelen som är placerad längst bak på 
scenen. Genom detta är det möjligt att obehindrat växla mellan 
de bägge klaverinstrumenten och även spela dem samtidigt. 

Göteborg Baroque har sedan starten för 15 år sedan valt att spela 
i vad som kallas medeltonstemperering, vilket enkelt uttryckt 
innebär att de stora terserna klingar renare än vad som numera 

är kutym, eftersom tonhöjden justerats lägre. Fram till nu har 
det inte varit möjligt att omintonera halvtoner på cembalo eller 
orgel under spel, utan bara inom de andra instrumentgrupperna. 
Nu förändras även detta och claviorganumet kommer att kunna 
fungera som riktpunkt för ensemblens intonationsarbete, eftersom 
instrumentet byggs med fler toner per oktav än ett piano, hela 
18 i stället för 12. Därigenom får instrumentet en osedvanligt rik 
och dynamisk klang som öppnar för nya möjligheter till fördjupad 
musikalisk interpretation. 

Utöver byggandet av instrumentet möjliggör Stenastiftelsens 
donation även produktionen av minst en opera och två större 
konsertprojekt under perioden 2018–2021. Att detta är något att 
se fram emot vet alla som hade möjlighet att uppleva Göteborg 
Baroques fenomenala och stilsäkra framförande av Claudio Mon-
teverdis uropera Orfeo på Röda Sten i slutet av januari 2018. 

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Magnus Kjellson 
när vi klättrat alla trapporna upp till hans kontor i kyrktornet i 
Christinae kyrka, där han till vardags är organist. 

– Jag har tänkt på och fantiserat om det här sedan början av 
2000-talet, ända sedan Göteborg Baroque bildades. Alla de 
andra instrumentalisterna har »riktiga« instrument, medan 
jag själv sitter med en så kallad kistorgel. En riktig orgel i och 
för sig, men så liten att alla funktioner inte får plats och utan 
ett riktigt bälgsystem. För ungefär tio år sedan började jag att 
spara litet pengar privat för att någon gång kunna nå målet. 
Men jag insåg rätt snabbt att det aldrig skulle räcka, inte ens om 
jag blev 150 år! Att vi nu kommer att förverkliga drömmen om 
ett claviorganum innebär också, förutom de rent musikaliska 
vinsterna, att en mängd intressanta forskningsfrågor kommer 
att kunna ställas. 
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 3130 Cembalisten och musikforskaren Joel Speerstra har fått anslag 
från Vetenskapsrådet för ett projekt kallat Kreativa klaver, där han 
undersöker tre olika instrument däribland claviorganumet. Han 
följer instrumentets väg från idéplan till verklighet. Målet är att 
skapa en interaktiv hemsida som i sig blir en redovisning av hela 
projektet. Man skall, med olika förkunskaper, kunna gå in och ta 
del av projektet, idéerna bakom och hela tillblivelsen, oavsett om 
man är musiker, organist, continuospelare, instrumentbyggare 
eller bara intresserad allmänhet. 

– Joel Speerstra har följt och intervjuat Mats Arvidsson och mig 
under arbetets gång och det har även filmats, säger Magnus Kjell-
son. Från och med september 2018 släpps små filmsnuttar och 
smakprov på sociala medier, YouTube etcetera inför invigningen 
i februari 2019. Det finns ett stort intresse inom musikvärlden, 
inte minst internationellt. Vi har redan fått förfrågningar från 
bland annat usa, Kina och Kroatien om turnéer med det nya 
instrumentet. Och det är meningen att vi skall kunna ta det med 
oss. Just nu byggs det flight cases som ser ut som stora svarta 
hårdrockslådor med mängder av handtag och butterflylås. Vi får 
se vad flygbolagen säger. Det blir säkert minst fyra stora lådor 
som väger flera 100 kilo var.

Du hittade dokumentation om att man under Händels tid använde 
just ett instrument med alla de speciella finesser och möjligheter som ert 
blivande claviorganum har. Det är ett märkligt okänt eller åtminstone 
bortglömt faktum, även inom specialistkretsar. 

– Ja, säger Magnus Kjellson. Särskilt i England har man avfärdat 
det och sagt »Det tror vi inte på«. Men det står ett instrument 
i Edinburgh, en orgel byggd av Thomas Parker som har just 18 
toners omfång per oktav. Och den användes bevisligen under 
1700-talet. När jag var där och studerade instrumentet träffade jag 
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musikforskaren och barockspecialisten Peter Holman och då föll 
allt på plats. Han beskriver i en artikel hur Händels instrument var 
uppbyggt och hur det fungerade i de konkreta konsertsituationerna. 
Organisten eller claviorganumspelaren kunde sitta vid scenkanten 
och kommunicera med både publik, sångare och konsertmästare, 
samtidigt som orgeldelen var placerad längst bak i orkestern så 
att klangen nådde både orkester och salong. Orgeln var ansluten 
till spelbordet och cembalon via en så kallad »long movement«, 
en mekanik längs scengolvet. Det här var vanligt på teatrarna i 
London under 1700-talet och ända fram till 1830-talet. 

Det blev startpunkten, det som fick dig att tro på att det hela skulle 
gå att förverkliga?

– Ja, då visste jag hur jag skulle gå vidare, säger Magnus Kjell-
son. Det var precis det här jag ville ha och tack vare fantastiska 
instrumentbyggare och, i ett senare skede, en intoneringsexpert 
från Japan, Munetaka Yokota, kommer ett unikt instrument av 
yppersta kvalitet snart att finnas här i Göteborg. När instrumentet 
väl är på plats kommer vi att kunna utforska alla de nya alternativ 
och latenta möjligheter det för med sig. Det känns förstås oerhört 
spännande och öppnar för helt nya interpretationer och en fördju-
pad kunskap. Vi kan leta oss tillbaka och förstå hur det faktiskt 
var avsett att låta, i stället för att utgå från egna gissningar och 
antaganden. Vi kommer med största säkerhet att göra nya upptäck-
ter i verk vi redan har spelat. Vi hoppas också att så småningom 
kunna göra skivinspelningar med det nya instrumentet. 

Det är många parametrar att ta hänsyn till med det nya instrumentet. 
Kan du beskriva några av de nya förutsättningarna mer konkret?

– Det kommer att påverka väldigt mycket, och på många olika 
nivåer. Bara en sådan sak som att kunna spela en ton på orgeln 
och cembalon samtidigt. Cembalon ger attack men klingar av 
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34 snabbt, medan orgelklangen ligger kvar. Det har inte varit möjligt 
tidigare, och det kommer att påverka hur man uppfattar musiken. 
Det blir en ny klangvärld helt enkelt. Ensembleledningsidén skall 
utforskas i praktiken, hur kommer det att fungera? Dessutom 
byggs instrumentet med delade register så att man kan spela bas 
och diskant med två olika klanger. Det finns en oändlig mängd 
möjligheter att upptäcka. 

Ensembletänkandet och det täta, lyssnande samspelet är något 
som präglar Göteborg Baroques framföranden. Som publik känner 
man verkligen spelglädjen och att ni delar en sorts grundläggande 
gemensam vision. 

– Ja, säger Magnus Kjellson. Vi drivs alla av kärleken till musiken, 
det är den som är det viktiga. I alla lägen. Det är den passionen och 
glädjen som har varit vår motor från första början. Att det skall bli 
levande musik! Nu får vi ytterligare bränsle och kraft att fortsätta. 

Du studerade tidig musik i Amsterdam på 1990-talet och har berät-
tat om hur du där för första gången hörde och drabbades av Dietrich 
Buxtehudes Membra Jesu Nostri, ett verk som ni har framfört många 
gånger sedan dess. Det hör, vad vi förstår, till det som ni skall spela in 
med nya instrumentet.

– Ja, så är det. När jag hörde det första gången fanns det bara en 
inspelning. Nu finns det kanske 15–20 stycken. Men jag längtar 
efter att få göra det på mitt sätt, med mina ögon och öron. Med 
det nya instrumentet öppnar sig möjligheter som låg utom räck-
håll tidigare. Det är i detaljerna det avgörs. 1600-talsmusik ligger 
mig kanske extra varmt om hjärtat. Det är en period jag sedan 
länge har fördjupat mig i. Det är märkvärdigt mycket som ligger 
öppet då. Det är något lockande med att man får utrymme att 
gestalta så mycket själv, inom de givna, fasta ramarna. Det är en 
stimulerande utmaning, en frihet i själva begränsningen.
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ANNIK A EKDAHL

vi träffar annika ekdahl i hennes hem, en gammal präst-
gård i den lilla byn Kyrkhult i Blekinge, där hon och familjen har 
haft sin bas sedan slutet av 1980-talet. 

Hur är det att bo här?, frågar vi när vi slagit oss ner runt ett 
vitmålat trädgårdsbord, under ett knotigt äppleträd. Trädgården 
som omgärdar det stora rödmålade huset är denna varma och 
soliga majdag full av spirande blommor och buskar. I rabat-
terna har vårlökarna och narcisserna nästan vissnat ner och i 
en av odlingslådorna har den höstsådda vitlöken redan hunnit 
långt. Stengärdsgårdar bildar tomtgräns mot granne och skog. 
Ett vackert växthus visar sig innehålla såväl en vinstock som ett 
fikonträd med frukt. Mängder av tomatplantor trängs utmed 
väggarna och små krukor med förkultiverade bönor och annat 
väntar på utplantering. Det känns att detta är en perfekt plats 
för odling – i alla dess bemärkelser. 

– Det är väldigt bra att bo här, säger Annika Ekdahl och sjasar ner 
den orangeröda norska skogkatten Bosse från bordet. Vi har aldrig 
bott så länge någon annanstans. Vi flyttade hit i december 1986. Vi 
var på jakt efter något stort, billigt och utvecklingsbart. Huset hade 
stått tomt och den pensionerade prästen hade satt ett pris. Det var 
många som bjöd över, men då sade prästen bara att huset var sålt, 
till det pris han hade begärt. Vi brukar kalla det Moderskeppet, en 
plats vi alla återvänder till efter utflykter och resor på andra håll. Jag 
behöver bägge delarna. Det är jätteviktigt för mig att kunna vistas 
i urbana miljöer, uppleva andra länder, nya kontinenter, knyta nya 
kontakter. Men att sedan återvända hit och få arbeta i fred, i min 
egen takt, utan påverkan från andra är oskattbart. 

Vi tittar upp mot huset där en yttre trappa leder upp mot över-
våningen. Ännu en katt, den svartvita Kerstin, ligger och solar 
sig på det översta trappsteget. 
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– Det går att väva de mest komplicerade bilder i en grenklyka!
Konstnären Annika Ekdahls stora, generöst överdådiga 

gobelänger har sin upprinnelse i den enkla vävram hon  
fick i gåva av sin mamma när äldste sonen föddes, 1977.  
Innan dess hade Annika Ekdahl främst ägnat sig åt måleri 
och teckning. En bok om flamskvävnad blev öppningen in  
i den textila världen. Den urgamla gobelängtekniken,  
med sin tidskrävande, pilliga praktik, lånar sig förunderligt 
väl till Annika Ekdahls fritt flödande och detaljrika bild- 
berättande. Lager på lager i scenerier, interiörer och landskap, 
där de historiska gobelängernas emblematiska språk delar 
plats med en igenkännbar samtid. En kvadratmeter kan ta 
månader att väva. En gobeläng flera år.

Annika Ekdahl
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– Det är faktiskt bara fyra år sedan vi byggde en ateljé till mig 
där uppe, säger Annika Ekdahl. Tidigare huserade jag i hela huset 
och bredde ut mig litet varstans. Nu är det lättare att bygga upp 
de scenerier som jag ibland använder mig av som förlagor och 
skisser till gobelängerna. 

Sedan 2000 har Annika Ekdahls gobelänger och bildvävar blivit 
alltmer figurativa. De tidigare vävarnas mer abstrakta formspråk 
har ersatts av ett fritt fabulerande berättande där de historiska 
gobelängernas sagodjur och enhörningar sammanlever med ett 
nutida porträttgalleri, inte sällan hämtat från den närmaste fa-
miljekretsen. Det finns en frihetskänsla i uttrycket, ett kärleksfullt 
bejakande av livet och döden, utan ironier men med en saklig 
och litet kärv humor. 

Berätta mer om vad det var som fick dig att ta steget in i det här 
obegränsade och nästan glupskt fria bildberättandet. 

– Det var när jag verkligen såg de historiska gobelängerna, säger 
Annika Ekdahl. Det var som att få ett klubbslag i huvudet. Det 
tog lång tid innan jag förstod mig på genrens stora sammanhang. 
Det var egentligen först under undervisningen i textilhistoria på 
hdk som pusselbitarna började att falla på plats. Under samma tid 
tog vår professor, Hans Krondahl, med oss tio textilstudenter till 
New York, bland annat för att besöka The Cloisters, en filial till 
Metropolitan Museum of Art. Där finns många medeltida gobe-
länger. En av de mest kända, gobelängsviten Jakten på enhörningen, 
knockade mig fullständigt. Det blev en brytpunkt. Jag hade tidigare 
förhållit mig iskall till kulturarvet och traditionen. Enhörningen 
som symbol har följt mig sedan dess och jag började att läsa på. 
Som barn hade jag en bok med sagoberättelser där det fanns en 
historia om en flicka som satt och broderade en enhörning och 
sedan följde efter den, steg in i textilien och så tog äventyret vid. 

ANNIK A EKDAHL
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BAROCKFES TEN
Gåva av Barbro Wingstrand
Röhsska museet, Göteborg

BRÖLLOPE T I  QUEENS
Statens Konstråd
Placerad vid Uppsala universitet

 4544 

STEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2018



– Enhörningen är besvärlig, annekterad av många. Den finns 
med i åtskilliga av de historiska gobelängerna, till exempel Damen 
med enhörningen, som finns på Clunymuseet i Paris. Sex röda go-
belänger och i mitten en ö där damen, enhörningen, ett lejon, en 
pudel och en apa figurerar. De här gobelängerna finns med i Harry 
Potterfilmerna där de pryder väggarna i elevhemmet Gryffindors 
sällskapsrum. Dessa 1500-talstapeter befinner sig alltså mitt i den 
samtida fantasykulturen! 

Vad var det som hände när du stod framför de historiska gobelängerna?
– Jag insåg att jag måste gå tillbaka till arkiven och de his-

toriska gobelängerna för att förstå själva genrens styrkor och 
svagheter, säger Annika Ekdahl. Om jag nu skulle ägna mig åt 
denna tidsödande teknik var det viktigt att förstå vad den var bra 
på. För allt som är vävt är inte bra, och allt som jag har vävt är 
definitivt inte bra. Men jag upplevde det som en enorm befrielse 
att bejaka de här sidorna av mig själv, släppa loss fantasin, låta 
min förkärlek för livets onödiga men viktiga krusiduller och 
ornament få fritt spelrum. 

– Det är inte alls längesen jag slutade att åka till melodifestival-
finalerna i Globen för att få uppleva fjäderboorna, guldhattarna, 
möhipporna och svensexorna, den glammiga feststämningen. Som 
visuell upplevelse var det jätteviktigt, liksom att åka dit ensam, 
så att jag inte behövde förhålla mig till poäng eller ta hänsyn till 
någon annan. Ett år åkte jag dit med min yngste son. Men då 
anlade vi båda något slags ironisk hållning. Hela grejen är ju en 
sorts ironi, men så fort man stiger in ingår man också en sorts 
överenskommelse. Det går inte att vara halvt där, man är där för 
att man vill delta fullt ut. Det är något jag kan rekommendera om 
man vill bejaka livets olika, ibland onödiga, fester. 

– Jag vet inte riktigt var denna förkärlek för det dekorativa, för 

guld, ornament och slott kommer ifrån. Men jag minns att jag, 
under min skolkarperiod på högstadiet – något som jag hoppas 
att alla har haft någon gång – drog till Nationalmuseum. 

Vad var det du tittade på där?
 – Jag gick inte dit för att titta på något speciellt konstverk, utan 

för att insupa miljön, uppleva rummen, salarna, marmortrapporna, 
takhöjden, själva atmosfären. På något oformulerat vis upptäckte 
jag att det var en bubbla med massor av innehåll som jag kunde 
använda mig av, som var mitt. 

På det ännu stängda Röhsska museet finns just den gobeläng som på 
något vis utgör en ny startpunkt i ditt skapande: Barockfesten från 2000. 

– När gobelängen visades i Danmark frågade en kritiker, upprik-
tigt bekymrad, hur jag kunde lägga så mycket tid på att producera 
kitsch. Men jag har faktiskt lättare för det, än när man läser in 
världspolitik och ideologiska markeringar och lägger den sortens 
raster över. Om just Barockfesten, där ett stort sällskap är samlat 
runt ett bord, har det sagts både det ena och det andra. Att det 
föreställer fn som sammanträder till exempel. Att tårtan i mitten 
är en jordglob och så vidare. Och jag har fått förklara att det inte 
är Saddam Hussein som sitter längs ena långsidan utan min sons 
före detta svärfar från Mexiko. När den visades i Budapest skrev 
curatorn i katalogen att Barockfesten var ett tydligt exempel på de 
nyrikas frosseri. Och då är det min familj som sitter där!

Vid sidan av sitt konstnärskap är Annika Ekdahl även verksam 
som pedagog och har undervisat på såväl universitetsnivå som 
vid olika förberedande utbildningar. Sedan hon själv tog examen 
på hdk 1994 har hon återvänt dit som adjungerad professor 
mellan 2008 och 2011, och varit gästprofessor vid Institutionen 
för kulturvård vid Göteborgs universitet mellan 2012 och 2017. 
I samband med det sistnämnda uppdraget kom, 2017, hennes bok  
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Gobelängresan – Boken om ett följa hjortar, en mycket personlig 
och sammansatt rapport där resandet sker både ut i världen, 
bakåt i historien och in i det egna konstnärskapet. Hösten 2017 
promoverades Annika Ekdahl till hedersdoktor vid Naturveten-
skapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och ungefär sam-
tidigt öppnade en stor retrospektiv utställning på Prins Eugens 
Waldemarsudde i Stockholm. 

Under forskningsarbetet med Gobelängresan fördjupade sig 
Annika Ekdahl bland annat i John Böttiger (1853-1936), för-
grundsgestalt inom konservatorskretsar, men okänd för de flesta. 

– Jag visste inte så mycket om honom tidigare, säger Annika 
Ekdahl. Men han är en verklig superhjälte bland museifolk.

– Han var föreståndare för Husgerådskammaren i slutet av 
1800-talet. Husgerådskammaren förvaltar allt lösöre och all konst 
som möblerar slotten och ambassaderna. Det fanns en gigantisk 
samling vävda textilier och han fick i uppdrag av Oscar II att in-
ventera och katalogisera beståndet. Mycket visade sig vara skamfilat 
och i dåligt skick, och en hel del hade till och med sålts. Böttigers 
stora dröm – som aldrig förverkligades – var att skapa ett museum 
där Sveriges mycket rika bestånd av vävda textilier skulle kunna 
visas. Det är ju en fantastisk idé, eller hur?! Jag vet precis hur det 
skulle se ut, gärna inrymt i en gammal gasklocka eller liknande, 
med stora rumsligheter som någon smart arkitekt skulle kunna 
utnyttja på ett flexibelt vis. Det skulle vara både ett museum och 
en utställningshall för samtida verk och dessutom rikta sig utåt, 
till allmänhet, med workshops, kurser, föreläsningar och så vidare. 

– Kunskaperna och vetskapen om traditionen är nästan borta. 
Ta till exempel det där paret i 25-årsåldern som stod framför en 
av mina gobelänger på Waldemarsudde och intresserat vände sig 
till mig: »Vilken häftig teknik, vad kallas den?«. Men man kan 

ju se det från ett positivt håll också. Även fördomarna är borta. 
Gobelängvävning behöver inte vara trist, tantigt och töntigt. 
Friheten att använda sig av uttrycket finns där, det gäller bara 
att förvalta och ta tillvara på möjligheterna. 

Vad är det som driver dig tror du? 
– Jag använder gobelängtekniken för att berätta – om mänskliga 

relationer, lyckliga ögonblick, sorg, saknad, dramatiska skeenden 
och stunder av stillhet. Vid något tillfälle har jag sagt att det är 
min besvärjelse mot döden, och det stämmer fortfarande rätt 
bra. Vi har olika sätt att hantera livets ändlighet och det här är 
mitt. Att göra så mycket som möjligt av det jag har till förfogande, 
nämligen varp och inslag. Vill man bli poetisk kan man, liksom 
min kollega textilkonstnären Kari Steihaug, likna varpen vid 
dagarna och inslaget vid det vi fyller dem med. Innehållet. 

Då är det fortfarande materialet som ger de poetiska valörerna? 
– Ja, säger Annika Ekdahl och drar litet på det. Men i ännu högre 

grad tekniken. Etta, nolla. Synas eller inte synas. Varp syns eller 
inslag syns. I den här tekniken är det inslaget som syns, som blir 
innehållet om man så vill. Varpen är en struktur. Vävtekniken 
kan man fördjupa sig i hur mycket som helst! Som teknik är den 
självbärande, till skillnad från en målning till exempel, och super- 
enkel. Det är varp och inslag som möts på olika sätt och vad man 
väljer att göra av det mötet. Det går att väva de mest komplice-
rade bilder i en grenklyka. Det är inte komplexiteten som ökas 
med en krånglig vävstol, möjligtvis effektiviteten. Man bygger 
bilden samtidigt som man bygger själva konstruktionen som i 
sig är självbärande och har en kropp. På samma gång två- och 
tredimensionell. Tiden är synlig och påtaglig. Det går inte att 
börja var som helst. Alla förstår att det ena lagts till det andra, 
växt fram och vecklat ut sig, att allt hänger ihop. Det är också 
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en speciell kvalitet. Min egen vävstol blir mer och mer primitiv. 
Jag har plockat bort nästan all inredning, som det heter, alla 
solv, trampor och finesser.

Vi bestämmer oss för att fortsätta samtalet inne i ateljén och 
går innervägen upp genom huset. Vi passerar den stora rölla-
kansmattan Post Festum, som Annika Ekdahl skapat tillsammans 
med studenter på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs 
universitet och som två väverskor i närliggande Eringsboda 
sedan vävt. 

– Det är en helt annan sak med röllakansmattor. Det är en mycket 
grövre teknik med stora pixlar. Man får tänka på ett annorlunda 
vis och göra noggranna beräkningar. Det här ögat till exempel, 
säger Annika Ekdahl och pekar, måste gå över två varptrådar, 
inte en. Arbetet går mycket snabbare jämfört med gobelängerna. 
Den här mattan vävdes på fyra månader. Jag funderar på olika 
sätt att låta mattorna och gobelängerna komplettera och samtala 
med varandra. Det känns som en rolig väg att gå. 

Vi går uppför trappan och stannar framför en förvånansvärt 
liten dörr. 

– Det är den gamla torkvinden. Det är alltid litet kul att öppna 
den lilla, lilla dörren och överraskas av det stora ateljérummet.

Vid vävstolen hänger rader av ullgarn i olika nyanser och till 
höger, ovanpå själva varpen, ligger en vadderad fyrkantig kudde. 

– Det är katternas, de är med mig hela tiden, säger Annika 
Ekdahl och plockar bort den. 

Framför vävstolen står ett litet träpodium. 
– Så här står jag, säger Annika Ekdahl och kliver upp. Dessutom 

brukar jag ha träskor på mig. Jag måste komma litet högre för 
att få överblick. Sedan brukar jag använda den här kikaren för 
att zooma in och ut. 

PARK TE ATERN
Värmlands museum, Karlstad
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Vi prövar både att stå på podiet och att titta genom kikaren. 
Det syns ungefär en kvadratmeter av väven, resten rullas ned 
under allteftersom arbetet fortskrider. En skiss, numera utskriven 
från datorn, finns som förlaga. De dioramor och modeller som 
byggs upp fotograferas av och blir utgångspunkt. Samtidigt finns 
x-faktorn hela tiden närvarande. Det går faktiskt inte att veta hur 
det till slut blir förrän man klippt ned väven och sett helheten.

När det gäller röllakansmattorna är tillvägagångssättet att 
annat. Då blir den fysiska, »analoga« modellen viktig, kanske 
därför att det inte är Annika Ekdahl själv som väver. Hon visar 
en stor rulle med rutmönster och förklarar det mödosamma 
arbetet med att översätta modellen till rutor för väverskorna 
att följa. Sina gobelänger väver hon direkt, enbart med skissen 
framför sig. En ny matta är under arbete, en sorts pendang till 
och fortsättning på gobelängen Road Movie som handlar om hen-
nes mammas bortgång. Medan vi pratar flyttar hon runt olika 
element på det svarta pappersarket och prövar olika möjligheter. 
Kanske skall det inte alls vara en duva i mitten? 

Berätta om den gobeläng du arbetar med just nu.
– Jag håller på att färdigställa den andra av två gobelänger till 

Uppsala universitet, säger Annika Ekdahl. De har renoverat sina 
föreläsningssalar och har beställt olika textila verk för att förbättra 
akustiken. Den ena, Examensfesten, är redan klar. Där figurerar 
kollegor, studenter och vänner från hdk-tiden. Att mina gobe-
länger ofta befolkas av människor och djur i min närhet spelar 
egentligen ingen roll, möjligen som bonus, eller motsatsen, för 
dem som kan identifiera personerna. Men de har samtidigt en 
sorts albumkvalitet som gör att människor lätt associerar till 
egna minnen. De står på egna ben och för studenterna i Uppsala 
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betyder ju hdk-kopplingen ingenting. Jag brukar tänka på tiden 
på hdk som en mix av cirkus, i alla dess betydelser, och katedral. 
Det är något väldigt speciellt att få ägna sig åt i grunden existen-
tiella frågor och val på det sättet. Det är starka svängningar och 
känslor i alla riktningar. 

I väven som växer fram syns bland annat delar av en hjort, där 
kronan och huvudet är färdiga. 

– Den här gobelängen heter Hjortarna i Nara Park och är, kan man 
säga, textildelen av min forskningsrapport. I Nara, som ligger i 
närheten av Kyoto och Osaka, finns en berömd park där hjortarna 
är fridlysta och strövar fritt i tusental. Utan att säga för mycket 
handlar det här verket om att söka skydd och kanske tröst, en sorts 
fristad. För mig personligen handlar det också om döden. Här har 
flera nu döda personer i min närhet fått en plats att stanna i. Här 
finns till exempel min sons svärfar, en kambodjansk man som tog 
med hela sin familj till usa via flyktingläger i Thailand. Chan, 
som han hette, klappar sitt barnbarn, min sonson, på huvudet. 

Annika Ekdahl har tagit fram utskrifterna av skisserna till de 
båda gobelängerna och pekar på en stor beige hund som med ett 
litet melankoliskt uttryck vilar sitt huvud på framtassarna. 

– Hunden får ofta symbolisera både ångest, sällskap, trygghet 
och tröst. När jag träffade den här mastiffen i en blomsteraffär på 
Stockholms Central visste jag att han måste vara med. Den var 
enormt stor och fyllde nästan hela den trånga golvytan. Jag stod 
och stirrade och ägarinnan sade, utan att jag hade frågat: »Det 
är en mastiff.« I bägge verken finns arketypiska textila referenser, 
som den vita duken till exempel. Bordet, bädden, båren. Just de 
orden användes i en rubrik för en text om min kollega Birgitta 
Nordströms textila verk. Jag tycker att de fångar och beskriver 
något väsentligt och fundamentalt. För några år sedan fick jag en 
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När det blir kväll vill jag vila, tänka,  

lyssna på P1, i mitt badkar.



dvd, Äta sova dö av Gabriela Pichler. Det är ju också bordet, bädden, 
båren, fast med en helt annan temperatur i uttrycket. Ja, som ni 
ser, är mina vävar ett enda pågående tankemyller.

Hur ser du på relationen mellan bilderna? Rent formmässigt? 
– Formmässigt knyts de ihop av de vita dukarna, av ballong-

erna och av själva takhöjden i miljöerna. Båda handlar också om 
taktilitet, vilket förstås kan tyckas självklart när det gäller textila 
verk. All transformation av material för hand har naturligtvis 
med taktilitet att göra.

Annika Ekdahl hämtar en bok ur en av de många bokstap-
larna i ateljén. Det är textillegenden Anni Albers On Weaving i 
originalupplagan från 1965. 

– Den är så otroligt bra! Hon skriver redan då om hur vi mer 
och mer förlorar vår taktila känslighet. Det finns ett uttryck 
som jag fastnat för, »The Tactile Faculty«, i betydelsen förmåga. 
Jag tänker låna det som övergripande titel till Examensfesten och 
Hjortarna i Nara Park. 

En dum fråga: Vad är skillnaden när du målar ett porträtt och när 
du väver det? 

– Det är ingen dum fråga utan själva kärnan, säger Annika 
Ekdahl. Det är det vi var varit inne på redan tidigare. Vävtekni-
kens speciella förutsättningar och kvaliteter, hur något blir till 
materiellt och visuellt i samma ögonblick, utan någon bärare.  
Det finns ingen duk, ingenting som appliceras eller tillförs utifrån.  
Jag är normalt inte intresserad av att romantisera och mytologisera 
vävning, men det är något med själva tiden. Tidsinvesteringen 
är för mig inte ett problem, det är en kvalitet. Rytmen, tilläggen, 
språket. Text och textil har samma språkliga källa och det är inte 
oväsentligt. Det handlar om små delar som läggs samman och 
bildar något större. 
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64 jens lekman, född 1981 i Angered, är låtskrivare och sångare, 
vardagsrealist och drömmare, kosmopolit och göteborgare, glo-
bal storstjärna men samtidigt bröllopssångare och vardagsrums- 
artist. Sedan det stora genombrottet med albumet Night Falls Over 
Kortedala (2007) har Jens Lekman fortsatt att röra sig mellan det 
stora och det lilla, avlyssnat platserna och människorna på de 
ställen han befunnit sig på. 

De konkreta geografiska kartpunkterna är viktiga. 7-Eleven i 
hörnet av Vasagatan, det klassiska Café Java på motsatta sidan, 
7:ans spårvagn, Västra Hamngatan, Domkyrkan, Kalendervägen 
113d i Kortedala – som göteborgare vet man exakt var man befinner 
sig. Men det handlar mer om att ladda en specifik plats, ett namn, 
med drömmar och magi, än om lokalpatriotism. Hans stora och 
hängivna publik i usa, Mexiko, Brasilien, Australien eller Japan 
har inga svårigheter att ta till sig hans berättelser. Sångerna lyssnar, 
fångar stämningar och replikskiften, förvandlar det personliga 
till något allmängiltigt. 

När Jens Lekmans internationella fans kommer till Göteborg 
vallfärdar de inte till Andra Långgatan eller Avenyn, de åker ut 
till Kortedala och Hammarkullen, eller ställer sig i hörnet Vasa-
gatan/Aschebergsgatan och tar selfies, som om de befann sig vid 
Abbey Road. 

– Det är inte främst för att göteborgarna skall känna igen sig, 
säger Jens Lekman. Det är snarare tanken på att det kanske 
skall gå någon japan eller amerikan längs Vasagatan i Göteborg 
och samtidigt höra mina låtar i huvudet. Jag tänker på hur jag 
själv lyssnade och lyssnar på musik från andra länder och städer. 
Hur de där benämningarna, adresserna och platserna fylls med 
egna fantasier och mytologier. Det går knappast att gå längs 
Clinton Street i New York utan att höra Leonard Cohens röst i  

JENS LEKMAN 
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»In a world of mouths I want to be an ear«, sjunger  
Jens Lekman på sin senaste skiva Life Will See  
You Now. Raden fortsätter »I just want to tell people’s  
stories, hear what they want to say«. Att få berätta  
historier, egna och andras, är det centrala i Jens  
Lekmans skapande. Oavsett om formatet är ett  
skivalbum, ett konstprojekt eller ett musikaliskt  
samarbete. Dialogen med publik och lyssnare är inte  
begränsad till konserter och skivor. Ända från början  
har människor tagit kontakt, skickat långa personliga  
brev, mail och meddelanden. Berättelser som ibland fått  
leva vidare i sångerna. Vi träffas för att prata mer om  
berättandet, musiken, drömmarna och framtidsplanerna.
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 6766 »Famous Blue Raincoat«: »New York is cold, but I like where I’m 
living, There’s music on Clinton Street all through the evening«. 

2015 deltog Jens Lekman i gibca, Göteborgs internationella 
konstbiennal, med projektet Ghost Writing, där han intervjuade 
för honom okända människor och sedan skrev sånger utifrån 
deras berättelser. Upprinnelsen var ett liknande projekt knu-
tet till en konsthall i Cincinnati, usa, där han på samma vis 
lät okända personer berätta historier som utgångspunkt för nya 
sånger. Samma år, 2015, genomförde han ett annat konceptuellt 
projekt, Postcards, där han ålade sig själv att skriva, spela in och 
publicera 52 sånger, en för varje vecka. Som en sorts fortsättning 
inleddes i år, 2018, ett samarbete med sångerskan och musikern 
Annika Norlin kallat Correspondence. Här turas de båda om att 
skriva »brevsånger« till varandra och publicerar ett nytt brev en 
gång i månaden. Vad olika ramverk och format betyder för ut-
trycket hör till det vi vill veta mer om.

Vad händer när man går ifrån det där med stor scen, stor publik 
och stora PA-system? Du har ju både spelat på Hultsfredsfestivalen och 
hemma i människors vardagsrum. 

– Det är någonting som har intresserat mig ända från början, sä-
ger Jens Lekman. Vad som händer när man river den fjärde väggen 
och till exempel spelar hemma hos någon. De bästa spelningarna 
har alltid varit de där det uppstår någon form av problem, där 
artist och publik samarbetar för att lösa det. När strömmen går 
eller när en förstärkare slutar att fungera och det i stället utmyn-
nar i allsång. Eller när det finns vissa ramar, när det finns en vägg, 
men artist och publik gemensamt river den. 

– Jag minns en spelning jag gjorde på ett college i Argenti-
na. Allting var väldigt strikt och reglerat. Publiken skulle sitta 
ner och det fanns skyltar överallt där det stod »Ingen dans«.  

Halvvägs genom spelningen gör publiken uppror och ställer sig 
upp i stolarna och dansar. Det går runt lärare och pekar och säger 
»Nej, nej, sitt ner! Det är förbjudet!«, men de fortsätter ändå. Det 
var så vackert! Jag får ofta frågan om jag vill ha en sittande eller 
en stående publik. Då brukar jag svara att jag vill ha en sittande 
publik som gör revolt mot stolarna.

Vardagsrumsprojektet, där du spelade hemma hos människor, hur 
kom det till? 

– Jag hade haft det i tankarna ganska länge, men inte gjort nå-
gonting åt det, säger Jens Lekman och tar en klunk kaffe. Jag kan 
vara ganska skeptisk och negativ och fastna i att saker och ting 
säkert inte går att genomföra. Men så ibland är det något som 
gör att man ändå vågar, något som inte lämnar en ifred. I det här 
fallet var det min partner som övertygade mig om att det var en 
jättebra idé som jag verkligen borde genomföra. Det blev i hög 
grad ett gemensamt projekt där hon skötte ljud, körde, styrde 
upp bokningar och så vidare. Vi efterlyste vardagsrum att spela i 
och skötte allt själva. Trots att vi bara tog 100 kronor per biljett 
blev den lilla turnén mer lönsam än en del spelningar med band. 
Där är det stora summor som omsätts, men väldigt litet som blir 
över. Jag förstår inte varför inte fler artister gör så här. Att jag har 
arbetat som bröllopssångare sedan starten har också med det att 
göra. Det är ett sätt att hålla sig flytande på egna villkor, utan att 
behöva göra reklam för Red Bull. 

Men tanken att befinna sig i mer direktkontakt med publiken hade 
funnits där redan tidigare? Viljan att hitta andra mötesplatser, öpp-
ningar mot andra människors berättelser? 

– Ja, absolut, säger Jens Lekman. Och att spela utanför centrum. 
När jag släppte Night Falls Over Kortedala var jag helt inne på att 
jag inte skulle spela inne i storstäderna, utan ute i förorterna.  
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 7170 Jag är själv uppvuxen i Hammarkullen och ville att publiken skulle 
åka ut dit i stället. Jag föreslog för bokningsagenten att vi skulle 
göra en spelning i Hammarkullens Folkets Hus i stället för på 
Pustervik till exempel, en i Bredäng, Rinkeby eller någon annan 
Stockholmsförort, och en i Rosengård i Malmö. Jag har aldrig 
någonsin mötts av så starkt motstånd. Till slut sade de okej, du 
kan göra det, men du kommer att få en tiondel av gaget och kan 
inte ta med dig någon. Det blev aldrig någonting av det. Arrangö-
rerna har självklart egna ekonomiska intressen att bevaka. Det här 
skulle vara det stora skivsläppet. Vardagsrumsturnén blev en sorts 
förlängning av den tanken, även om det inte blev förorten utan 
människors vardagsrum, och ibland ute på landet. 

Hur skulle du beskriva skillnaden mellan att spela inför en stor publik 
och hemma hos människor? 

– Jag har faktiskt aldrig varit så nervös som inför vardagsrums-
turnén, säger Jens Lekman. Jag minns känslan när jag spelade 
på Hultsfredsfestivalen för första gången, för 14 år sedan. Då var 
jag också extremt nervös. Men när jag sedan gick ut på den stora 
scenen och upptäckte att publiken var förvandlad till ett hav av 
kött som böljade i fjärran tänkte jag »Det här behöver jag inte 
vara rädd för«. Det gick inte att urskilja ett enda ansikte. Men 
varje gång jag klev upp på lastpallarna som ställts upp i de olika 
vardagsrummen var jag däremot livrädd. Vartenda ansiktsuttryck 
syntes. Sjöng jag fel eller missade en textrad såg jag hur folk tit-
tade ner eller skruvade på sig. Ingenting gick att dölja. Det är en 
mycket mer utsatt situation, men också full av möjligheter. 

Ta oss tillbaka till hur det hela började. Du har hållit på ett bra tag 
nu och slog först igenom i indiepopkretsar i början av 2000-talet. 

– Jag släppte nog den första 7-tummaren 2003, säger Jens Lek-
man. Men jag började att göra musik när jag var 15 år. Jag spelade 
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litet bas i en kompis funkrockband och spelade en del med Laleh, 
som också gick på Hammarkulleskolan. Det var alltid fantastiskt 
kul att spela med henne. Men det som upptog mig mest var mina 
primitiva samplings- och collageexperiment med hjälp av pappas 
pc från jobbet. Där fanns ett väldigt rudimentärt inspelnings-
program – Sound Forge – med ett stereospår. Hade man väl lagt 
på trummor till exempel, gick det inte att gå tillbaka och ändra. 

Att Jens Lekman började så tidigt med samplingar och collage 
var delvis en följd av att han inte hittade några andra som var 
intresserade av samma saker som han själv. En bandspelare med 
overdub-funktion blev det viktigaste instrumentet. 

– Först visste jag nog inte riktigt vad jag höll på med, men sedan 
började jag att ratta in långvågsradio, ryska stationer till exempel, 
och spelade in det statiska bruset och rösterna som lät som om de 
kom från en annan planet. Efter ett tag började jag att fatta hur 
man skulle sätta ihop saker i rätt tonart och tempo, hur man kunde 
bygga något som lät jättestort, klippa ihop en flöjt från en låt med 
ett trumbeat från en annan. Att sitta hemma och göra saker helt 
efter eget huvud passade mig väldigt bra. Jag behövde inte anpassa 
mig eller försöka uppfylla någon roll som jag ändå inte kände mig 
hemma i. Inte tvinga mig att vara extrovert, underhållande eller 
särskilt cool. Jag minns att jag spelade upp några collage för Laleh 
och att hon sade »Men Jens, det här här ju jättebra!« och hur det 
på något vis fick betydelse för processen. Efter det skrev jag massor 
av låtar. Det här var långt innan Laleh var en superstjärna. Hon 
hade vunnit Hammarkulleskolans årliga schlagerfestival och var 
redan som 14-åring otroligt skärpt, begåvad och målinriktad. 

Man kan se vissa gemensamma nämnare er emellan, även om era 
musikaliska uttryck skiljer sig åt. Det är något med själva tilltalet, upp-
riktigheten, det stundtals inåtvända och icke-ironiska som förenar er. 



JENS LEK MAN

Diktafonen var det verktyg som tog mig ur min 

lilla bubbla som tonåring. Jag tog med den på 

fester och så fort jag tog fram den ville folk prata. 

Men det är också i den som alla låtar har sin 

början, vänds och vrids på, tills de slutligen får 

sin form. 
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 Att sångerna och låtarna kan träffa och nå människor i alla åldrar. 
En melodisk direkthet. Det gäller ju även ännu en tidigare Stena-
stipendiat – José González.

– Han och jag gick på dagis tillsammans!, säger Jens Lekman. 
Han är några år äldre. Jag har aldrig velat vara »svår« och är inte 
särskilt intresserad av att utmana musikens former. Jag gillar att 
stryka medhårs musikaliskt, att vara en del i en tradition. Det 
är berättelserna och sammanhanget som intresserar mig mest. 

På ditt senaste album Life Will See You Now sjunger du om ett 
möte med en mormonsk missionär som du träffar på Vasaplatsen 1997. 
Det var precis när du hade börjat på Schillerska, inte sant? 

– Ja, det var nog alldeles i början, någon vecka in på terminen, 
säger Jens Lekman. Allt kanske inte hände exakt så, men själva 
mötet ägde rum. Jag hade kommit in på estetisk linje, bild och 
form. För mig var det något väldigt stort att börja på Schiller-
ska. Jag kände, när jag gick i nian på Hammarkulleskolan, att jag 
måste ta mig in till staden, hitta de där personerna som jag hade 
något gemensamt med. Det var nog ganska oartikulerat, och i 
viss mening en sorts kulturell klassresa. In till »det finare folket«. 
Schillerska dominerades av akademikerbarn och medelklassbarn 
med kulturarbetarföräldrar. Det var en dubbel känsla. På en gång 
en nervositet inför de här människorna som jag uppfattade som 
finare, och senare en sorts backlash där jag började att tycka illa 
om själva vördnaden som jag kände. Det är nog därför jag aldrig 
helt kunde känna mig hemma i indiekretsarna heller. Det var något 
som skavde. Vi var inte riktigt av samma sort. Egentligen var det 
nog den där delen i mig själv som så gärna ville bli accepterad och 
ingå, som jag kände motvilja mot. 

Om vi återvänder till »To Know Your Mission«, sången där du berät-
tar om en 16-årig Jens Lekmans möte med en mormonsk missionär och 

där du så fint beskriver hur du hellre vill vara örat som lyssnar, snarare 
än munnen som pratar. 

– Ja, säger Jens Lekman och skrattar litet. Jag har alltid varit 
orolig att de där raderna skall uppfattas som inverterad skryt-
samhet. Se, så bra lyssnare jag är! Inte riktigt trovärdigt när man 
sitter och pratar om sig själv i flera timmar… Men låten, som är 
skriven långt senare, handlar om ett möte med en mormon, en 
kille som bara var 18–19 år. Det var av någon anledning väldigt 
många mormoner som rörde sig kring Vasaplatsen vid den tiden. 
De flesta av mina vänner vägrade att prata med dem, men jag hade 
svårt att vara avvisande och var nyfiken på vad de hade att säga. 
Det fascinerade mig hur någon, bara ett par år äldre än jag själv, 
kunde vara så övertygad och säker på sin uppgift här på jorden. 
Hur det inte fanns tillstymmelse till tvivel. En lustig detalj i sam-
manhanget är att jag har en jättestor fanbase av mormoner och 
framförallt av Jehovas vittnen. 

Hur kommer det sig tror du? Dina sånger kan ju knappast kallas 
trosvissa. 

– Jag tror att jag vet varför, säger Jens Lekman. Det började 
med en liten detalj i en låt på min första skiva, där jag skrev en 
sång till min bästa kompis Lisa när hon fyllde år och jag inte 
hade någon annan present. Hon hade berättat om hur det ringde 
på hennes dörr och när hon öppnade stod där två Jehovas vitt-
nen och frågade om hon ville ha evigt liv. »Nej tack. Det är bra 
som det är«, svarade hon och stängde dörren. Det var bara en 
liten detalj, men det hände ofta att folk ropade efter den låten 
på spelningar och kom fram efteråt och berättade att de var 
Jehovas vittnen. 

Hur går du tillväga när du gör dina låtar? Börjar du med text, eller 
kommer melodierna först?





 7978 – Jag har två foldrar på datorn, säger Jens Lekman. En med texter 
och en med musik. När en text eller en melodi börjar att kännas 
färdig prövar jag vad som kan passa ihop.

Som om du testade olika kläder eller utstyrslar? 
– Ja, exakt. Jag har märkt att jag skriver bättre texter om jag 

inte genast tänker melodi, form, rytm och så vidare. De bästa 
låttexterna hittar jag i mailen under skickat. När folk frågar mig 
om råd brukar jag alltid uppmana dem att leta i mail- eller sms-
konversationer med personer som står dem nära. Det är ju dess-
utom ofta så att det uppstår något intressant när man byter plats 
på saker, eller lyfter in någonting i en ny kontext. Plötsligt öppnas 
helt andra betydelser. När jag arbetade med mitt senaste album 
ville jag egentligen skriva ut mig själv ur låtarna, fortsätter Jens 
Lekman och häller upp litet mer kaffe. Jag var så trött på den där 
Jens Lekman-figuren. Så blev det väl inte riktigt, men jag ser mig 
som en sidekick i mina egna låtar. Jag är mer och mer intresserad 
av fiktionen, av andras berättelser, av att få fabulera och blanda 
olika verkligheter, olika nivåer. Det kan vara känslomässigt själv-
biografiskt men handla om någon annan. Berättarglädjen får nytt 
bränsle, ny kraft. 

– Jag är ett stort seriefan och gillar den självbiografiska serievågen 
som kom i slutet av 1990-talet. Mats Jonsson och Åsa Grennvall 
till exempel. Jag minns hur Mats Jonsson i en intervju sade att han 
var mer inspirerad av Belle and Sebastian än av Katten Gustaf och 
hur jag då tänkte att jag själv var mer inspirerad av Mats Jonsson 
än av Belle and Sebastian. 

Du har en ovanligt levande och stark kontakt med dina lyssnare och 
fans. Vad betyder det utbytet för dig? 

– Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att få brev, mail och 
andra meddelanden från mina lyssnare, säger Jens Lekman.  

Efterhand har jag blivit litet av en hemlig låda där folk lägger sina 
mest personliga tankar och funderingar. Det finns ju något lock-
ande och befriande i att berätta för en främling. Det är ett väldigt 
fint förtroende och det har också gjort att jag själv känner mig 
mindre ensam. Inspirationen till Ghost Writing kommer delvis ur 
detta. Det är ett sätt att ta tillvara och förmedla alla fantastiska 
historier och berättelser som människor bär på. Jag kände också 
ett behov av att öppna fönstren på vid gavel och släppa in frisk 
luft, vara i dialog med omvärlden, kommunicera med människor. 

Hur gick du tillväga rent konkret? 
– I Cincinnati var det mer som en performance, säger Jens Lek-

man. De tog kontakt med mig efter att ha hört Postcards och frå-
gade om jag hade några idéer. Det blev en möjlighet att pröva 
hur det skulle vara att tolka andras berättelser. Urvalet gjordes 
efter vissa kriterier – lika många kvinnor som män, olika åldrar, 
olika bakgrund och så vidare. Sedan intervjuade jag tre personer 
per dag, i ungefär en timma vardera. Det gjordes på morgonen. 
På eftermiddagen arbetade jag med två musiker, sedan skrev vi 
tillsammans utifrån de olika berättelserna. På kvällen spelade vi 
in låtarna. Dessutom repade vi med en ungdomsorkester för en 
spelning i slutet av perioden. Det var en ganska tuff vecka! 

Men just den här sortens begränsningar och regelverk kan ju också 
trigga igång någonting, eller hur? 

– Ja, absolut. Man hamnar i ett annat tillvägagångssätt. Jag kan 
inte riktigt beskriva det, men jag vet att en del idéer på den senaste 
skivan aldrig hade kommit till utan Ghost Writing- och Postcards-
projekten. I stället för att sitta och vänta på den där hooken får man 
bara köra på, låta det bli mer oberäkneligt, mindre kontrollerat. 
Det är ett större risktagande, men även en större frihet. Det blev 
en väg bort från kraven på välpolerade och perfekta låtar. Från det 
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 8180 som kändes instängt. Jag har hela tiden haft en massa sidoprojekt 
och mellanrumsidéer. Annars försvinner det lustfyllda och man 
hamnar i ekorrhjulet. 

– Jag har nog alltid känt att min musik mår bäst om den får fung-
era i andra sammanhang, förutom det här att släppa skiva, turnera, 
spela på festival. Att den kanske får existera inom en konstnärlig 
kontext exempelvis. Min musik är inte konstmusik på det viset, 
men jag tycker om den sortens ramar. Att Ghost Writing kunde 
passa in på Göteborgsbiennalen eller konsthallen i Cincinnati, 
även om det rör sig om traditionell musik. 

En konsekvens av projekten är att Jens Lekman inte längre sitter 
och väntar på att något skall hända eller att han skall bli kontaktad. 

– Jag insåg att det faktiskt var upp till mig själv att ta initiativ, 
föreslå samarbeten och skapa kontaktytor. En idé som jag skulle 
vilja genomföra är en Ghost Writing-festival med andra artister 
och band, där deras lyssnare och fans skulle få sina berättelser 
tolkade. Det vore spännande att se vad som skulle hände om 
exempelvis Marilyn Manson, någon hiphopartist eller varför inte 
Kikki Danielsson fick skriva låtar till sina lyssnare. 

Vad håller du på med just nu? Skriver du på en uppföljare till Life 
Will See You Now?

– Jag skriver en hel del, men jag kan inte riktigt avslöja vad ännu, 
säger Jens Lekman. Det jag kan säga är att jag är intresserad av att 
röra mig in i nya format. Jag vill fortfarande skriva musik och låtar, 
men jag tror inte att albumet i sig är något heligt. Jag tycker om 
albumformatet, men jag skulle jättegärna arbeta med att omforma 
det till en musikal, en teveserie, en pjäs eller en film. Som också 
skulle kunna vara tio låtar. Jag har nog alltid tänkt på min musik 
i filmiska termer. Men eftersom jag inte har någon kamera som 
kan panorera över kranarna i hamnen får det bli stråkar i stället. 
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EVIN
AHMAD



evin ahmad är född 1990 och uppvuxen i Stockholmsför- 
orten Akalla, dit hennes föräldrar kom på 1980-talet som kur-
diska flyktingar under Iran-Irak-kriget. I sin debutroman ge-
staltar hon, i skönlitterär form, många av de erfarenheter som 
också är hennes. Avståndet mellan barndomens förortsverklighet 
och Scenskolan på Östermalm skildras i knivskarpa, avslöjande 
iakttagelser. Konflikterna och kollisionerna får ta plats utan att 
reduceras till entydighet. Det är en tät, rik text där ilska, sorg, 
längtan och drömmar får berättelsen att pulsera av energi. Un-
der de 120 sidorna konturskarp, laddad kortprosa ställs läsaren 
oavlåtligen inför sina egna förutfattade meningar. 

När vi talas vid inför mötet frågar Evin Ahmad om Stenasti-
pendiet är föranlett av boken eller hennes skådespelarinsatser. 
För allt, svarar vi. För det du använder din kreativa förmåga till 
och för att du skall kunna fortsätta att utveckla den. 

Vi stämmer möte på Lindholmen där Evin Ahmad har hyrt 
en lägenhet i andra hand under de tre åren på Folkteatern. Snart 
väntar tjänstledighet och återflytt till Stockholm. Vi börjar sam-
talet på en uteservering, ackompanjerade av hungriga måsar och 
högljudda skolelever på lunchrast. 

– Jag älskar Folkteatern, säger Evin Ahmad medan hon kryddar 
sin lunchsallad med extra peppar och salt. Jag har varit där i tre 
år nu och blev fast anställd nästan med en gång. Jag kom direkt 
från Scenskolan. Det här tre åren har varit en viktig lärotid, en 
mognadsprocess där jag på något vis har blivit vuxen. Men nu 
känner jag att det är dags att ta ett steg åt sidan och fokusera på 
mina egna visioner. Det är lätt att tappa bort det man drömde 
om och hamna i hjulet. Att bli för trygg. 

– Som skådespelare eller konstnär i dag räcker det inte att bara 
ägna sig åt sitt egentliga kreativa uppdrag. Det krävs att du är 

 8584 EVIN AHMAD
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Sedan skådespelaren Evin Ahmad kom till Folkteatern  
i Göteborg 2015 har hon hunnit med mycket. Hon har 
medverkat i sju olika produktioner: Revisorn?,  
Drömmar, De skyddsbehövande, Folkbokförarna, 
Marie Antoinette, Hamlet och Prat och människor. 
Under samma tid har hon spelat in tre långfilmer – 
Dröm vidare, Vilken jävla cirkus och Girls of the 
Sun – och dessutom släppt sin debutbok, romanen  
En dag skall jag bygga ett slott av pengar.

Oavsett om det rör sig om teaterscenen, filmvärlden 
eller det skrivna ordet når hennes intensiva närvaro 
publik och läsare med samma starka kraft. Evin 
Ahmads gestaltningar är distinkta och fokuserade men 
samtidigt lyssnande och rörliga, präglade av en recep-
tiv känslighet som lämnar det förutsägbara bakom sig. 
Vi träffas för att tala mer om kreativa processer, hant-
verk och ett av världens äldsta yrken: skådespelarens.

E VIN AHMAD

Evin Ahmad
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egenföretagare, att du marknadsför och säljer dig själv. Du tackar 
ja till saker som du egentligen inte vill, för att senare kunna göra 
det du brinner för. Men när du väl nått dit är du för trött eller 
splittrad eller har gått in i väggen. Därför känns det fantastiskt 
att få ett stipendium som syftar till utveckling, som gör det 
möjligt att få fortsätta att utforska sitt eget konstnärskap, pröva 
nya vägar. Få tid, framförallt. 

Din bok kom ut förra året, 2017. När är den skriven?
– Den skrevs under tiden på Scenskolan, säger Evin Ahmad. 

Den är skriven på mobilen, jag hade ingen dator. Det lilla, be-
gränsade formatet blev en ram som gjorde det lättare att följa 
mina impulser, skriva snabbt och direkt. Jag har ofta bråttom. 
Jag har nog distanserat mig en del till boken nu. När jag för ett 
tag sedan gick in på Messenger (jag har lämnat Facebook, men 
man kan ha kvar sina konversationer) och tittade på gamla med-
delanden såg jag hur arg jag var då! Och kaxig! I dag undrar jag 
hur jag vågade skriva på det sättet. 

Vad beror det på tror du? Vad är det som har förändrats?
– Jag tror att det handlar om att jag inte hade något att förlora 

och allt att vinna, säger Evin Ahmad. Så fort man börjar att 
klättra eller skaffar sig en position kommer rädslan in. Den som 
har mest makt är också den som är räddast. När man märker att 
det finns en sida av en själv som folk uppskattar är det lätt att 
renodla den, fastän det bara är en del av den man är. Man skå-
despelar sig själv och hamnar till sist i en stereotyp. Är det något 
jag inte vill så är det att bli bedömd utifrån bakgrund, etnicitet 
etcetera. Man måste kunna skilja på människan och verket, mel-
lan personen och skådespelarprestationen. Jag, som egentligen 
är en extremt känslig person, har nog oftast uppfattats som tuff, 
hård och kaxig. Det är vad människor har velat se. Ung tjej från 
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förorten med invandrarbakgrund och 
dessutom arbetarklass. Men jag vill inte 
hamna i ett fack eller reduceras på det 
viset. Det är mitt hantverk som är det 
väsentliga. Det är dessutom lättare för 
mig att spela rollen som en Lisa, Lena 
eller Johanna än en kvinnlig kurdisk 
peshmergasoldat. Jag är ju född här! 

Det där med förväntningar och vad 
människor läser in och tar till sig skil-
jer sig en del åt, även beroende på plats.  
Du har mötts av litet olika reaktioner i 
Stockholm jämfört med Göteborg.

– Ja, verkligen, säger Evin Ahmad.  
Det är stor skillnad. I Stockholm finns 
makten och pengarna, men också en 
sorts nervositet och ängslighet där man 
bevakar varandra och är livrädd för att 
avvika från den rådande normen. Det är 
intressant att konstatera att jag fått fler 
uppdrag här i Göteborg i samband med 
boken än i Stockholm. Där fokuserar 
man på rasism och genus, medan det 
i Göteborg finns ett mycket större in-
tresse för klassperspektivet. Det har för-
stås historiska och sociala förklaringar. 
Jag har fått brev från tanter i Angered 
och från folk i små byar ute på landet.  
Det handlar också om periferi och 
centrum. Var makten befinner sig. 
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– Att överhuvudtaget tala i termer av rätt eller fel i konstnärliga 
sammanhang är för mig obegripligt, fortsätter Evin Ahmad.  
Det är ett effektivt sätt att ta död på all kreativitet. Däremot 
tycker jag att man skall kunna och våga diskutera konstnärlig 
kvalitet. Våga bråka. Det är bra med konflikter! Alla kan inte vara 
överens om allt. Framförallt skall man inte överlämna åt andra 
att definiera vad som är bra eller dåligt. Det finns god mat och 
det finns äcklig mat. Vem som tycker om vad är en annan sak, 
men vi måste kunna stå för vad vi tycker och argumentera för det. 

Berätta hur det var när du kom till Göteborg och Folkteatern. Vad 
var det första du gjorde? 

– Jag hade inte varit någon annanstans utan kom till Folktea-
tern omedelbart efter Scenskolan, säger Evin Ahmad. Jag hade 
en mindre roll i Revisorn? och var oerhört nervös. Det var min 
första större produktion någonsin. Magnus Lindman, som hade 
gjort den fria bearbetningen av Gogols text, gav mig en massa 
texter av Marx och Piketty. Han är dramaturg och översättare och 
gillar att ta in filosofiska och sociala perspektiv. Han väckte mitt 
intresse för filosofi. Vi diskuterade mycket och han uppmuntrade 
min nyfikenhet och vetgirighet. Jag minns att jag tänkte att om 
jag hade haft honom som lärare i skolan hade jag haft mvg i allt. 
Jag arbetar ofta med honom när det gäller mina texter. Min in-
gång i skådespeleriet är nästan alltid via texten. Jag måste förstå 
den och sedan ta reda på rent konkret vilka ord jag skall trycka 
på, vad det är som skall betonas. Vad som hör ihop och inte.  

– Sedan fick jag tandställning i underkäken mitt i allt! Tandställ-
ning när man är 25 kändes ju så där. Men då sade jag att jag ville 
göra min rollfigur i Revisorn? litet skev, och att hon skulle se ut 
som en ung tant. Jag hade blå linser, en stor synlig tandställning 
och såg allmänt konstig ut. Det gillade jag. 

Efter Revisorn? var du med i Drömmar med den italienske regis-
sören Davide Iodice, inte sant?

 – Det blev en del kulturkrockar och en förvåning över att vi 
skådespelare engagerade oss och hade åsikter, säger Evin Ahmad. 
Därefter var jag med i Elfride Jelineks De skyddsbehövande. Det 
är bland det roligaste jag har gjort. Den är skriven samtidigt 
med de stora flyktingströmmarna 2015. Hon går aldrig tillbaka 
och ändrar i sina texter. Det är väldigt rakt och direkt. Aldrig 
konstruerat. 

I din bok skriver du om din pappa och om hur du ganska sent upp-
täckte hans egna skådespelardrömmar och teatererfarenheter. Det var 
ingenting han hade berättat om under din uppväxt? 

– Nej, inte alls, säger Evin Ahmad. Min analys och tolkning är 
att han var rädd för att jag skulle våga drömma och bli besviken. 
Han fick själv aldrig förverkliga sina drömmar. De var unga när 
de kom hit, bara några och 20. Han gick på någon audition på 
Dramaten och han och hans kompisar hade sin fria teatergrupp 
i Tensta, där de satte upp politiska kurdiska pjäser. Men sedan 
kom jag och han gick en vaktmästarutbildning för att kunna 
försörja sig. Jag kan förstå det där. Vilken arbetarklassförälder 
peppar sitt barn till att bli skådespelare? Speciellt i ett land man 
inte är uppvuxen i. Men när jag väl kom in på Scenskolan förstod 
jag att han visste jättemycket. Jag har aldrig fått någon läxhjälp 
hemma, aldrig gått till mamma eller pappa med matteproblem 
eller liknande. Men nu, när jag gick på Scenskolan, kunde han 
massor, han visste allt om Tjechov, Stanislavskij och Shakespeare. 
Han har alltid regianvisningar när han kommer och ser mina 
föreställningar. Men när han såg Marie Antoinette, där jag hade 
huvudrollen, var han stolt. »Jag vet att du är min dotter, men 
det här är bra på riktigt!« 
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E VIN AHMAD

Mitt arbetsverktyg är skrivblocket.  

Jag skriver ner repliker för att minnas dem,  

jag skriver ner min ångest för att överleva dagen.  

Jag skriver för att vinna tid.



Rollen som Marie Antoinette var onekligen mycket speciell. 
– Ja, säger Evin Ahmad. Det är min bästa roll hittills. Jag äls-

kade att spela den, jag hade velat fortsätta. Det är inte ofta teater 
känns coolt i dag, med allt annat som det konkurrerar med. Men 
så kändes det med Marie Antoinette.

Hur lyckades ni med det, tror du?
– Som jag ser det var det en perfekt blandning av konstnär-

lig kvalitet och riktigt bra hantverk. Den politiska tematiken 
fanns med utan att skriva folk på näsan. Det pastell-lila rummet, 
1700-talskläderna, klänningarna, perukerna… Jag kan bli så 
trött på att allt skall vara avskalat och naturalistiskt. Man går 
på teater och ser luvtröjor, t-shirts och sneakers. Det blir tråkigt 
till slut. Det är ju inte därför man går på teater, man vill också få 
uppleva magin, den förhöjda verkligheten. Pjäsen är både smart 
och humoristisk. Rollen som Marie Antoinette är en typiskt 
manlig roll, även om hon är kvinna. Det vill säga komplex. Hon 
får vara allt – vidrig, känslig, hela spekrat. Dessutom var det 
väldigt kul att få spela över-överklass!

 – Man blir lätt typecastad, i alla fall inom filmbranschen.  
Har man gjort en arbetarklassroll skall man alltid göra det. 
Många drömmer om att göra de där underklassrollerna, det är 
de berättelserna som premieras och vinner Guldbaggar etc. Men 
överklassrollerna är också väldigt roliga, i alla fall för mig. Jag 
försökte att hitta människan i Marie Antoinette, människan 
i dag. Hur skall vi göra när det kommer flyktingar hit? Hur 
skall vi hantera det? Vilka val tvingas vi att göra? I Jens Ohlins  
version är revolutionen på väg, Marie Antoinette försöker att på 
något sätt rädda sitt skinn och upplåter sitt palats åt en hemlös 
kvinna. »Du får inte vara tacksam, se det som självklart, allt är 
ditt«, säger hon. Men sedan blir hon irriterad över att kvinnan 

inte visar någon tacksamhet. När hon dessutom vill ta dit sina 
barn blir välgörenhetsprojektet än mer problematiskt. Det är lätt 
att känna igen sig. Vi är alla Marie Antoinette i någon mening. 
Det är en samtida pjäs i historisk form som gör att vi får syn på 
oss själva. Utan att bli övertydlig. Det är det värsta som finns. 
Konst eller teater som talar om vad man skall tänka. 

Berätta mer om dina ingångar i skådespelarhantverket. Hur gick 
du tillväga i Hamletrollen till exempel?

 – Jag delade rollen med två andra skådespelare, min partner 
Adde – Ardalan Esmaili – och Kardo Razzazi. Jag älskar Sha-
kespeares texter. Jag gillar när det får vara på allvar, när det 
får vara dramatiskt, utan ironi och garderande distans. Det var  
Magnus Lindman som gjorde den fina översättningen. Min Ham-
let handlade nog om den unga människan som försöker att lotsa 
sig genom livet. Vem är det som är galen? Är det jag eller Trump? 
Är folk i dag galna när de iscensätter sina liv på Facebook, Insta-
gram och Twitter? Men för mig var det återigen texten som ledde 
mig in i karaktären. Ibland kan det vara så att man går utifrån 
och in – ett speciellt plagg, skor av en viss typ kan göra att man 
hittar karaktären – men med Shakespeare måste man attack-
era texten och förstå vad den betyder. Det är många allusioner 
och syftningar att få grepp om och verkligen förstå på djupet. 
Sedan försökte jag att, med Shakespeares text och Magnus Lind-
mans ord, få det att låta som om det var jag, Evin, som pratade.  
Jag utgår mycket från mig själv och försöker att översätta det till 
mitt eget liv, mina egna erfarenheter. Det var så kul att få göra 
Hamlet i stället för Ofelia. Det är då man kan bli bra, när man 
har något riktigt att arbeta med, inte bara skall spela en tjej som 
sitter och väntar. Örjan Andersson, som regisserade föreställ-
ningen, är koreograf. Han arbetar inifrån och ut, fast med rörelser.  
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Han kunde ibland gå helt emot texten. Det var rummet, rörelserna 
och tempot som var det viktiga. Det blev ett intressant möte 
mellan koreografin, dansen och Hamletkaraktären. 

Shakespeares texter är skrivna på blankvers. Hur arbetade du med 
att ta till dig versmåttet och komma innanför jamberna?

– Då gick jag så här, säger Evin Ahmad och reser sig upp och 
börjar gå omkring på uteserveringen med långa kliv. 

– Da dam, Da dam, Da dam, Da dam. Att göra det fysiskt, få 
in rytmen i kroppen, skapa kroppsminnen. När vi pratar gör vi 
ju samtidigt en massa andra saker utan att tänka på det. Den 
friheten måste man skapa inom sig för att kunna agera naturligt. 
Men Shakespeare gör det så lätt för skådespelarna, det är bara 
att följa reglerna. 

Evin Ahmad sätter sig ner igen, tar en klunk vatten och lutar 
sig framåt, som för att understryka sina ord. 

– Vi skådespelare lånar ut våra kroppar och hjärnor och använder 
dem till att visa fram allt det där vi hela tiden jobbar på att dölja. 
Det kräver mycket och man måste få förbereda sig, ladda. Alla har 
olika metoder, men om jag vet att jag till exempel skall spela in 
en svår scen kan jag inte mingla runt och umgås med folk innan. 
Då går energin förlorad. Jag måste stänga ute omgivningen, bli 
blank, ren. Det kan framstå som arrogant och drygt, men är helt 
nödvändigt. Skillnaden mellan en skådespelare eller konstnär och 
en amatör är förmågan och kapaciteten att göra medvetna val, 
vara dynamisk, kunna styra förvandlingens ögonblick. Visst kan 
det fungera med amatörer i filmsammanhang, men då har regis-
sören ofta byggt upp en hel värld, ett scenario runt karaktären 
vars enda uppgift är att gå in och spela sig själv. Dramatiken kan 
ligga i musiken, i fotot, i scenografin men inte i rollkaraktären. 
Det är inte skådespeleri i mina ögon. Lika litet som jag skulle 

kalla mig för författare. Jag har skrivit en bok, men jag är ingen 
författare. Men jag är bäst på mitt uttryck! 

Finns det något du längtar efter att göra som du inte har gjort ännu?
– Massor, säger Evin Ahmad. Jag skulle vilja vara med i en 

musikal. Det är en barndomsdröm. Jag vet att jag har en bra 
röst och jag har dansat en hel del. Som riktigt liten balett, och 
senare streetdance. Ibland längtar jag efter att göra saker bara 
för att det är kul. Få frossa i smink, extravaganta kostymer, flärd 
och magi. Tänk att kunna gå till jobbet en dag när allt känns 
trist och tungt och veta att man skall få dansa och sjunga en 
hel kväll. Ingen blir en sämre feminist för det! 

Vi har lämnat uteserveringen och gått tillbaka till lägenhe-
ten, där vi beundrar små krukor med självuppdragna plantor.  
Ett nyväckt intresse. 

– Jag har ett starkt behov av att göra saker med händerna, säger 
Evin Ahmad. Jag skulle gärna gå en keramikkurs till exempel. 
Och fortsätta att teckna och måla. 

Hon letar upp ett block med råa, hastigt nedtecknade själv-
porträtt i kol. 

– Det är roligt. Jag hade aldrig gjort något sådant förut och 
ville pröva. 

Skriver du på någonting just nu? 
– Jag har två noveller som fortfarande inte är klara, säger Evin 

Ahmad. Det var egentligen ett uppdrag från Sveriges Radio, 
Novellen i P1 eller något liknande. Men jag har inte avslutat 
dem. Utmaningen låg i att skriva något på beställning. Att få 
öva sig. Jag började på två olika berättelser och skrev parallellt. 
Den ena handlar om en myrdrottning som är deprimerad och 
vill begå självmord och om hur hela myrsamhället försöker 
att förhindra det. Den andra texten handlar om den moderna 
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kvinnan versus den moderne mannen. Hur vi mäter oss med 
varandra i allt. Vill ni höra? Vilken skall jag ta?

Börja med sagan om myrdrottningen, säger vi och Evin Ahmad 
börjar att läsa. Om myrdrottningens olycka och om hennes hemliga 
kärlek till den förra myrdrottningen Myrastasia. Texten är snabb, 
drastisk och rolig. Förmågan att fånga tonfall, formuleringar och 
repliker känns igen från romandebuten. 

Du måste skriva färdigt så att vi får veta hur det slutar. Du kanske 
skulle samarbeta med någon bra illustratör eller tecknare? 

Evin Ahmad har letat fram anteckningsböcker och block av 
olika slag. 

– Jag skriver ner replikerna för att lära mig dem. Det blir lättare 
att komma ihåg då. Det blir även ett visuellt minne, kanske en 
liten kråka eller markering vid ett visst ord eller replikskifte. Det 
är något viktigt med kopplingen hand, hjärna, minne. 

– Den här köpte jag i den där dyra inredningsaffären inne i 
centrum, säger Evin Ahmad och tar fram en stor gräddfärgad 
anteckningsbok med hårda pärmar och tjockt, exklusivt papper. 
Men det var halva på halva! 

Halva på halva är det uttryck mamman i En dag skall jag bygga 
ett slott av pengar använder för att beskriva klädfynden som gjorts 
på reor där priset halverats ytterligare en gång. Evin Ahmads an-
teckningsböcker innehåller allt möjligt. Det är ett slags dagböcker 
eller loggböcker över olika skeden i livet. Repliker, noteringar, 
uppspaltade argument i en konflikt, teckningar. Dessutom använ-
der hon ofta mobiltelefonens röstmemo för att tala in drömmar 
hon just drömt eller idéer som inte får glömmas. 

– Vänta så skall jag visa något för er, säger Evin Ahmad och 
hämtar en halslänk där små minimala hundradollarssedlar i 
silver sitter tätt fastlödda. 
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– Det är en smyckedesigner här i Göteborg som skickade det 
till mig som present efter att ha läst boken. Visst är det fint?! 

Vad ligger framför dig nu? Vilka är dina planer?
– Just nu vill jag fokusera mer på filmarbetet och fortsätta att 

utforska skrivandet, säger Evin Ahmad. Jag skall vara med i 
Sveriges första Netflix-serie som baserar sig på Malin Persson 
Giolitos bok Störst av allt. Sedan har jag en roll i fortsättningen av 
Vår tid är nu och skall spela alkoholiserad journalist i en teveserie 
som heter Tsunami. Den handlar om hur en katastrof påverkar 
omgivningen, som ringar på vattnet. 

– Men framförallt skall jag ladda batterierna, gå på kurser, 
resa, träffa människor och ta del av deras erfarenheter och per-
spektiv. Få inspiration. Det är så lätt att tro att man befinner 
sig i centrum av allt, medan man i själva verket är en liten obe-
tydlig prick därute. Jag vill inte att mitt liv enbart skall bestå 
av karriär. Jag är inte mitt yrke. Dessutom tror jag att jag blir 
en bättre skådespelare på det viset. Det är viktigt med familj 
och vänner. Att ta tillvara på de människor som står en nära. 
Att kunna lyssna eller bara vara tysta tillsammans, stötta och 
peppa varandra. Jag längtar efter att få veta var jag står när jag 
är 50. Vad jag har hunnit att göra, hur jag ser på saker och ting 
då, vad jag har lärt mig. Det blir spännande!
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 107106 vi går av vid bagarmossens tunnelbanestation. Trygghets-
vakterna som står utanför T-banan i sina neongula skyddsvästar 
visar sig okunniga om det lokala gatunätet och pekar åt helt fel 
håll. Vi hittar dock snart fram till ateljébyggnaden, som ligger 
ett stenkast därifrån i vad som verkar vara en före detta indu-
strilokal. Vi står och huttrar utanför i en av junis få kyliga dagar 
när ett av de stora fönstren slås upp. 

– Här är jag!, ropar Gunnel Wåhlstrand och vinkar. 
Byggnaden rymmer ett flertal ateljéer och studior och har varit 

Gunnel Wåhlstrands fasta punkt de senaste nio-tio åren. Ateljén 
är stor och ljus, med vita bomullsjalusier som filtrerar och däm-
par solljuset utifrån. En provdocka står i ett hörn, på väggarna 
sitter vykort och tidningsurklipp uppnålade. Vi lägger märke 
till en understreckare från Svenska Dagbladet, där Carl-Johan 
Malmberg skriver om Gustav Mahlers andra symfoni. Flera små 
strykjärn av gjutjärn står utplacerade på golvet.

Vad använder du dem till? 
– Det är de bästa papperstyngder som finns, säger Gunnel 

Wåhlstrand. Små och nätta, men tillräckligt tunga för att hålla 
stora pappersark på plats. Jag brukar hitta dem på olika loppisar. 

Egentligen ville Gunnel Wåhlstrand ha visat oss en ny målning, 
men hennes mamma har just gått bort och allt har fått läggas 
åt sidan. Men vi är bekanta med hennes arbete, inte minst efter 
förra årets omfattande separatutställning på Magasin 3 i Stock-
holm, där stora delar av hennes produktion visades. Minnet av 
målningarna är glasklart. 

Medan Gunnel Wåhlstrand gör kaffe och te i det lilla pentryt 
intill ateljén pratar vi om uppväxten i Borås och tiden i Göteborg. 

– Jag är född i Uppsala. När jag var ett år gammal tog min pappa 
sitt liv och mamma ville flytta närmare släkten på Västkusten. 

GUNNEL WÅHLSTRAND
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Ända sedan examensutställningen på Kungliga Konst-
högskolan i Stockholm 2003 har Gunnel Wåhlstrands 
monumentala tuschlaveringar efter fotografiska  
förlagor fascinerat och fångat konstpublik och kritiker.  
Hennes produktion är liten, ungefär 35 verk under 
15 års tid. Arbetsprocessen är långsam, minutiös och 
riskfylld. Tuschets oberäknelighet, ett gulstick eller en 
ojämnhet i papperets struktur kan betyda att flera må-
naders arbete måste kasseras. Gunnel Wåhlstrand har 
liknat den ursprungliga drivkraften vid en besatthet 
att frammana gestalten av en för henne okänd far. Ett 
detektivarbete, en gåta som måste lösas. Ett sår att läka.

Sedan en tid tillbaka har hon lämnat fotoalbumens 
och familjebildernas slutna och förflutna världar och 
vänt sig utåt, mot andra rum, nya horisonter. Vi ses  
i Stockholm, i ateljén, för ett samtal om förbindelserna 
mellan minne, förgänglighet och måleri, om musikens 
betydelse för den kreativa processen och om befrielsen  
i en rigorös arbetsdisciplin. 

Gunnel Wåhlstrand
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 109108 Varje sommar, så länge jag kan minnas, har vi tillbringat på en 
ö utanför Strömstad. Det är en av de viktigaste platserna för mig 
och det är också där många av familjefotografierna är tagna. Nu 
är det min tvååriga dotter som leker med stenarna vid vattnet, 
som om hon alltid hade varit där. 

Efter gymnasiet i Borås och två år på en folkhögskola i Mullsjö, 
började Gunnel Wåhlstrand på Dômens konstskola i Göteborg. 
Året därpå kom hon in på Hovedskous målarskola, samtidigt 
med Tilda Lovell, en av Stenastipendiaterna 2017.  

– Tilda och jag har följts åt sedan dess, säger Gunnel Wåhl-
strand. Vi två var de enda på skolan det året som kom in på 
Mejan, Konsthögskolan i Stockholm. Vi delade dessutom länge 
ateljé, innan hon flyttade till Berlin. Vi är extremt olika som 
konstnärer, men väldigt goda vänner. Hennes arbete handlar 
så mycket om fantasi och dikt, och det upplever jag inte alls att 
mitt eget måleri gör. 

– Eller … åtminstone inte på samma sätt, säger Gunnel Wåhl-
strand, efter en stunds tvekan.

Om man kallar det fantasi, dikt eller en sällsynt och utvecklad 
förmåga att gestalta passager och övergångar mellan olika tillstånd, 
spelar mindre roll. Den som betraktar Gunnel Wåhlstrands på 
ett sätt sakliga och torra måleri känner samtidigt hur det vibrerar 
av någonting annat, långt bortom det fotorealistiska och reprodu- 
cerande. I de uppförstorade detaljerna finns en dov underström 
av något outtalat och ovisst, en laddad dubbelhet. Det är som om 
hon målade sig längre och längre in mot motivets kärna och ur 
det till synes privata, vardagliga eller till och med banala lyckades 
fånga någonting helt annat och större. Gunnel Wåhlstrands sätt 
att översätta och transformera den fotografiska förlagan via over-
headprojektor är ett tidskrävande, tålamodsprövande detaljarbete. 



BIBL IOTEKE T
Malmö konstmuseum
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 113112 Det är nödvändigt att förstå hur ljuset faller över böckernas ryggar 
i bokhyllan, på vilket sätt solstrålarna reflekteras i bladverket, vad 
det är som gör vågornas glitter bländande. 

– Man måste hålla fast vid ursprungsidén och tro på motivet, 
säger Gunnel Wåhlstrand. Underkasta sig och låta det styra. 
Känna hur det känns att vara den där stenen eller den där gar-
dinen. När jag når dit, när jag byter plats med motivet, är jag 
framme. Det är en sådan tillfredsställelse att veta, att ha tillägnat 
sig kunskapen, förstå hur det hänger ihop. 

Och det är här i ateljén »framkallningen« äger rum. Vad betyder 
själva platsen för dig?

– Allt! Det är viktigt att vara på plats varje dag. Det mesta 
kretsar kring hur snabbt man kan ta sig hit. Vi har en bil och har 
dessutom köpt en ellådcykel och även med bussen går det fort 
att ta sig hit. Jenna, min sambo, har också ateljé och studio här. 
Vi lämnar på dagis och springer till bussen, bilen eller cykeln! 
Jag tänkte först att det kanske skulle bli annorlunda när jag fick 
barn, eller nu när min mamma dog. Men behovet av att vara 
här har inte förändrats, det är precis lika starkt. Det är själva 
rutinen, arbetsdisciplinen, att vara i sitt rum oavsett hur mycket 
man lyckas skapa just den dagen.

– Jag har inget direkt behov av att resa och se nya miljöer. För mig 
är musiken det som öppnar nya världar. Jag får tips om musik från 
olika håll och så sätts någonting igång, det ena leder vidare in i det 
andra. Jenna, min partner, är en av mina musikaliska vägvisare. 

När blev musiken viktig för dig?
– Det känns som om det alltid har varit så, säger Gunnel Wåhl-

strand. Men det är egentligen inte så länge sedan jag började att 
gå på konserter regelbundet. Och det blir nästan som en drog! 
Inte minst när man blir besviken på upplevelsen, då måste man 

STEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2018 GUNNEL WÅHLSTR AND

dit igen för att få den där fantastiska kicken när allt stämmer.  
Jag älskar Berwaldhallen. Det är det här stället och Berwaldhallen 
som är mina två fixpunkter. Där är så fint. Trapporna, det blåa, 
att det luktar på ett speciellt sätt. Jag sitter alltid på körläktaren, 
det är de billigaste platserna men de bästa tycker jag. Då är man 
alldeles ovanför pukorna och kan titta ner på hela orkestern.  
Jag sitter så nära att jag kan höra Daniel Harding – det är ju oftast 
han som dirigerar – väsa. Det hör man inte på de finare platserna. 
Och jag kan följa konsertmästaren Malin Bromans stråkdrag.  
Vi råkar bo grannar och har nyligen lärt känna varandra. Ibland 
släpper hon in oss när det är genrep, det är magiska ögonblick.

Vad betyder kopplingen till musiken för ditt måleri, tror du? Påver-
kar det hur bilderna kommer till?

– Ja, det påverkar precis allt, säger Gunnel Wåhlstrand. Först i 
valet av motiv, sedan för att kunna gå vidare och ta rätt beslut. Då 
handlar det om att serva hjärnan med musik som öppnar medve-
tandet eller skapar rätt sorts koncentration. Jag har ett eklektiskt 
och ganska impulsivt sätt att lyssna. Det har varit allt från Wendy 
Carlos, John Cage, minimalister och nutida skandinaviska ton-
sättare till senromantiker. Just nu är det mycket Bruckner. Det 
bästa som finns är när det kommer in nya människor i ens liv 
som delar med sig av sitt lyssnande. Jag reser verkligen i musiken. 

När kom fotografin in som utgångspunkt i ditt skapande? 
– Jag har alltid använt foto, säger Gunnel Wåhlstrand. Fast i 

början fotograferade jag filmer som jag pausade, på vhs-band 
eller på teven. Jag gjorde mycket ansikten, okända, lånade an-
sikten. Eller personer från min mammas eller pappas klassfoton, 
de som satt bredvid dem. Jag gick verkligen som katten kring 
het gröt. Jag hade länge en daglig ritual där jag gick igenom 
och tittade på familjealbum och fotografier om och om igen.  
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Senare även bilder som min farfar tagit. Han var en hängiven 
amatörfotograf och enormt konstintresserad. Jag tror att han 
ville att fotografierna skulle likna målningar. Hammershøi till 
exempel måste ha inspirerat honom. Det är hans bilder som är 
förlagor till många av mina målningar. 

– Men också han var en frånvarande person för mig. Han 
lämnade familjen efter en svår skilsmässa och levde tillsam-
mans med en ny kvinna. För några år sedan, efter en tidigare 
utställning på Magasin 3, tog hon kontakt med mig och ville 
träffas. Hon ville ge mig en annan bild av min farfar, ett annat 
perspektiv. Det gjorde hon också. Jag fick en förståelse och en 
insikt om något jag inte alls känt till. Det blev ytterligare en 
pusselbit och en sorts avslut. Jag kunde känna igen mig i hans 
bildbesatthet, i ivrigheten, det ibland maniska. Jag blev redo att 
lämna hans bilder. 

– Men man kan inte forcera fram förändring, den kommer när 
det är dags. Jag vill helst låta motiven komma till mig, inte styra 
eller störa processen. 

Det blir nästan en omvänd rörelse där du målar dig fram i hans 
fotografier som han egentligen strävade efter att göra så måleriska 
som möjligt. Men om vi återvänder till när du bestämde dig för att 
använda just de här bilderna, familjefotografierna som du kunde 
nästan utantill. Vad är det som får dig att ta det steget? 

– Det var under tiden på Mejan, säger Gunnel Wåhlstrand.  
Det var en sådan chock att komma dit och en så stor kontrast mot 
hur det hade varit i Göteborg. Vi var mest obekymrat glada och 
lyckliga över att ha kommit in och över att få hålla på med vår 
konst. Där var alla plötsligt så kritiska och teoretiskt medvetna. 
Jag minns att jag gick ner sju kilo av ren stress och kände mig 
väldigt vilsen. 
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Jag älskar OH-tiden. Allt är nytt och möjligt.  

Motiven är utbytbara, och storleken på projektionen likaså.  

Apparaten åker fram och tillbaka i rummet och allt handlar  

om att känna in vilket motiv som är det rätta. Sen börjar  

avmålandet. Maskinen går och går, ibland tar det veckor  

att fånga in alla ljusa partier. Gillar surret, och att  

spegelarmen rör sig långsamt uppåt innan den är varm.
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– När jag vid ett tillfälle, redan under första året, blev total-
sågad av två lärare, kände jag att det var bättre att gå in i mitt 
rum, stänga dörren och arbeta efter eget huvud. Och jag öppnade 
bokstavligen inte dörren för någon, utom när jag var tvungen, 
en gång om året. 

– Jag hade, som så många andra, läst och drabbats av Roland 
Barthes bok om fotografi, Det ljusa rummet. När jag läste om hur 
han letade efter sin döda mamma i de kvarlämnade fotografierna 
och hur hon plötsligt steg fram och blev närvarande för honom 
genom en speciell bild, eller snarare genom en liten, oförutsägbar 
detalj i bilden, förstod jag hur jag skulle gå vidare. Och jag visste 
att jag ville vistas så länge som möjligt i bilderna, att jag måste 
hitta ett långsamt, försiktigt, noggrant sätt att komma nära. Leta 
upp alla okända skrymslen och vrår i de där fotografierna som 
var så bekanta, leta rätt på det som måste bli synligt och ta plats. 
Jag försökte att ta bort mig själv och se genom min pappas och 
min farfars blick för att lära känna dem, väcka dem till liv. 

Och du målade dig fram till det Barthes kallar »punctum«, en sorts 
subjektiv, privat brännpunkt, när du gjorde ett speciellt porträtt av 
din pappa med titeln ID. Vad var det som hände?

– Jag hade hittat honom. Han var där! Jag kände igen honom 
utan att ha något minne. Efter det behövde jag inte måla honom 
mer. Och han upptar inte mina tankar på samma sätt längre. Jag 
började att ta bort honom ur fotografierna och måla landskapen.

Du har fortsatt att använda fotografier, men nu är det dina egna 
bilder i stället. Hur arbetar du med dem, vad är det du utgår ifrån? 

– Jag går på känsla, säger Gunnel Wåhlstrand. Det finns ingen 
beräkning, »Nu skall jag göra en triptyk«, eller något liknande. 
Det är bara instinkt och vilken musik jag lyssnar på. Jag kän-
ner att jag dras mer och mer till det förbjudna, till det som är 

vykortsvackert. Glittret! Det utfrätta. Det man inte skall måla. 
Att måla efter overhead var också litet skamligt i början. Jag dras 
till fotografier som är litet för bra, men där det ändå finns någon 
detalj som är skev och egendomlig. 

– I min pappas och farfars bilder fanns också en romantisk 
lockelse i själva kvaliteten, i skärpedjupet. I mina egna bilder 
finns inget sådant. Tvärtom, de är ofta jättefula med konstiga 
färger och dålig upplösning, inte sällan tagna med enklast möjliga 
kamera eller med mobilen. Men det ger mig också en större fri-
het och en uppgift som målare. Jag behöver inte tävla mot fotot. 

– Jag börjar först att arbeta i datorn där jag skalar bort färg, 
zoomar in, ändrar. Det blir ett skelett som jag sedan långsamt 
bygger upp igen i måleriet. Jag målar inte den faktiska bilden 
av platsen, utan minnet av den. Motivet är det jag vill befinna 
mig i. Lära mig utantill, bli ett med, förstå, och i den förståel-
sen når jag någonting jag tidigare inte kände till. Ögonblicket 
när jag »faller igenom« är magiskt. När jag plötsligt befinner 
mig på insidan, förflyttas in i en annan verklighet, inte längre 
står kvar vid kameralinsen utan kan röra mig in i rummen, i 
landskapen. Det är ett slags optiskt illusionstrick där jag verk-
ligen byter plats. 

Dina senaste målningar har motiv hämtade från Kosterfjorden, 
bland annat den du ville visat oss. Det är uppenbarligen en mycket 
viktig plats, dit du ständigt återvänder, både rent fysiskt och i måleriet.

– Det är en plats full av outforskade möjligheter, trots att jag har 
tillbringat så mycket tid där, säger Gunnel Wåhlstrand. Jag kan 
fortfarande gå vilse, den representerar både en sorts hemkomst 
och något vilt, okontrollerbart. Jag mediterade en del tidigare, 
och hamnade alltid där, i det landskapet, bland stenarna, vågorna 
och sanden. Meditation är ett sätt – ett bra sätt – att lura hjärnan. 



 125124 

GUNNEL WÅHLSTR ANDSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2018

Man skapar en plats i sig själv där man kan placera det som är 
viktigt. Ett hemligt rum. 

Berätta mer om det förbjudna glittret, det du har vågat att närma 
dig i dina senare målningar. 

– Det handlar om att förstå vad det är som bländar, säger Gunnel 
Wåhlstrand. Det ljusa är ju papperet, så det måste vara ett svagt 
violett sken för att fånga det som glimmar och glittrar. Vartenda 
blänk, på varje sten och varenda våg hade en liten violett aura. 
Det var så fint när jag höll på med den målningen och satt och 
arbetade i just det partiet. Det var som om jag hade tittat in i 
solen. Jag hade bländats och framkallat det själv.

SLU TE T AV JUL I
Privat ägo



SOFIE
ASPLUND



sofie asplund är född 1985 i Stockholm, men uppvuxen i 
Mariehamn på Åland. Efter musik-, sång- och dansstudier hemma 
på Åland, förberedande utbildningar på olika folkhögskolor, 
kammarmusikutbildning i Vadstena och studier vid Stockholm 
Opera Studio, följde Operahögskolan i Stockholm där hon tog 
examen 2013. 

Sofie Asplund, som för tillfället är ledig från sitt engagemang 
på Göteborgsoperan, har för en period flyttat tillbaka till hu-
vudstaden. Vi trotsar de hårda kastvindarna på Västerbron och 
hittar så småningom fram till Fredhäll på Kungsholmen, där 
Sofie Asplund bor i ett av områdets tidstypiska vita funkishus 
från 1930-talet. Essingefjärdens vatten och klippor finns alldeles 
i närheten – nog så viktigt för den som har vuxit upp på Åland.

Har du alltid hållit på att sjunga?, frågar vi när vi satt oss runt 
bordet hemma hos Sofie Asplund. 

– Ja, faktiskt, det har alltid varit min grej, säger Sofie Asplund. 
Ingen annan i familjen sjunger eller håller på med musik. Hela 
släkten är naturvetare, ingenjörer eller sjuksköterskor! Jag bör-
jade att sjunga väldigt tidigt. Men det var förstås långt senare 
som jag kom på att det var klassisk musik och opera som jag 
ville ägna mig åt.

Det åländska arvet ger sig ibland till känna i Sofie Asplunds röst, 
som en svag skugga i satsmelodin, en oväntad stavelsebetoning, 
ett int och ett måst. När hon var tio år vann hon första pris i en 
rikstäckande sångtävling för hela Finland. Hon var med i flera 
olika barnkörer och kyrkokörer. 

– Det finns en väldigt bra musikskola på Åland, Ålands  
Musikinstitut, där jag började som elvaåring. Sedan bodde jag 
i praktiken där. Det var parallellt med och utöver den vanliga 
skolan. Det finns bara ett vanligt gymnasium, inget speciellt 
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Sofie Asplund 

SOFIE ASPLUND
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Sopranen Sofie Asplunds hastiga inhopp vid Göteborgsoperans  
premiär av Mozarts Figaros bröllop hösten 2014 blev ett sensatio-
nellt genombrott. Med mycket kort varsel kallades hon in som  
ersättare och gjorde en lysande insats i rollen som Susanna.  
Göteborgspubliken har kunnat följa henne i både opera- och  
musikalsammanhang. Som Zerbinetta i Ariadne på Naxos,  
Greta i Hans och Greta, Gilda i turnéproduktionen Rigoletto, 
Maria i West Side Story och Christine i Phantom of the Opera. 

Malmö Opera, Drottningholmsteatern, Kungliga Operan och  
Finlands Nationalopera i Helsingfors hör till de scener där Sofie  
Asplund har hunnit att uppträda. Nu väntar en ny utmaning  
när hon, i hård internationell konkurrens, är en av de utvalda  
att delta i den kanadensiska musikern, sångerskan och dirigenten  
Barbara Hannigans nyskapande samarbetsprojekt för unga  
musiker och sångare: Equilibrium Young Artists. 

Vi reser till Stockholm för att få reda på mer om detta och om  
Sofie Asplunds egen väg in i musiken.



musikgymnasium. Man fick fortsätta med extra kurser i sång, 
musik och dans.

Och det var i Mariehamn? 
– Ja, säger Sofie Asplund. Mina föräldrar bodde i Stockholm i 

15 år och flyttade tillbaka till Åland när jag var fem. Jag och min 
bästa kompis Frida Österberg sjöng och uppträdde alltid för familj 
och vänner. Vi växte upp tillsammans på Åland och har följts åt 
sedan dagistiden. Vi gick samtidigt på Operahögskolan och hon 
har dessutom gått på Teaterhögskolan efter det. Det var mycket 
amatörteater när vi växte upp, många musikalföreställningar 
och konsertarrangemang. Fördelen med att bo på en liten ö är 
att man tidigt får vara med i ganska stora sammanhang. Öns 
alla resurser och förmågor tas tillvara. Det finns inte så många 
proffs. Jag fick med mig mycket på ett tidigt stadium.

Det är förvånansvärt många operasångare som har sina rötter på 
Åland. Är det bara en slump tror du? 

– Det satsas mycket på kultur trots att ön är liten, säger Sofie 
Asplund. Och den når ut till många. Det speciella självstyret har 
förstås också betydelse. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och fick 
sjunga för presidenten när hon kom på besök. Det skulle aldrig ha 
hänt om jag hade varit från Stockholm. Jag minns att jag sjöng 
»Think of Me« från Phantom of the Opera. Ålands Musikinstitut 
är en väldigt bra skola, med fina lokaler och generösa möjligheter 
till sånglektioner, pianostudier och dansundervisning. Det var 
helt enkelt roligt och lustfyllt att gå dit. 

Låt oss göra ett hopp framåt i tiden och återvända till Göteborg och 
ditt succéartade inhopp i Figaros bröllop. När fick du reda på att du 
skulle sjunga? 

– Att jag skulle sjunga på premiären fick jag veta bara en dag i 
förväg, säger Sofie Asplund. Men Ida Falk Winland, som skulle 
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ha sjungit Susanna, hade varit krasslig redan på genrepet, så det 
var inte helt oväntat.

Det sångarlag som Sofie Asplund tillhörde skulle ta över först 
sex veckor senare och hade precis börjat att repetera. De hade 
inte hunnit längre än till akt 1. 

– Numera tror jag att de har ändrat rutinerna och ofta låter 
de olika sångarlagen repetera parallellt, säger Sofie Asplund.  
Jag hade aldrig gjort rollen som Susanna tidigare och det är 
mycket text att hålla i huvudet. 

Hur var det? 
– Jag kommer nästan inte ihåg. Det är ett svart hål. Det var ett 

sådant enormt adrenalinpåslag. Efteråt visste jag först inte om 
det hade gått bra eller dåligt. Men jag minns att jag kom i ett 
slags flow, att närvaron var total. Det är ju så man vill att det 
alltid skall vara när man går in på scenen. Men när det verkligen 
är första gången behöver man inte framkalla det. Jag hade inte 
heller sjungit tillsammans med de andra, utan bara med mitt eget 
sångarlag. Dessutom hade vi ingen sufflös! Dirigenten, som var 
från England, ville absolut inte ha det. Det var en stor lättnad 
att jag mindes allt.

Vad hade du gjort innan dess? 
– Jag hade gått ut Operahögskolan ett år tidigare och efter det 

varit på Malmö Opera och dessutom varit med i sommarproduk-
tioner, på Läckö Slott till exempel. I Göteborg hade jag sjungit 
Maria i West Side Story.

Hur skulle du beskriva ditt sätt att arbeta och ta dig in i en roll? 
Hur tänker du? 

– Ofta är det nog väldigt intuitivt för min del, säger Sofie 
Asplund. Inför varje ny roll blir jag helt nollställd. Men det är 
klart att man så småningom, nästan omedvetet, skaffar sig vissa 
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metoder och tekniker för att närma 
sig ett verk. Men det är fortfarande en 
ny utmaning varje gång. Det största 
arbetet ligger innan man börjar att 
repetera. I alla fall än så länge, när jag 
fortfarande befinner mig i början av 
min bana och inte har hunnit att göra 
så många roller mer än en gång.

Jobbar du med sångpedagog i det in- 
ledande skedet? 

– Ja, jag tar jättemånga sånglektioner. 
Jag har arbetat med min sångpedagog 
Åsa Bäverstam i åtta år nu och tar även 
hjälp av andra coacher och pedagoger. 
Men med rollen som Susanna i Figaros 
bröllop kände jag direkt en kontakt och 
förståelse. Det handlade också om tex-
ten – musiken är förstås helt fantastisk 

– men jag hade lätt att relatera till Su-
sanna som person. Det är en så mänsk-
lig roll. Man lär sig något av den. Det 
är nog det som inspirerar mig mest; 
när man hittar kopplingen till sitt 
eget liv. Det är fascinerande att det är 
skrivet på 1700-talet och ändå handlar 
lika mycket om vår tid. Jag minns att 
jag hade med mig noter och libretto 
när jag var på semester i Grekland 
och hur jag låg där på stranden och 
läste – det var som en spännande roman!  
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Ett relationsdrama där varenda liten mening var genial. Det är 
därför opera är oslagbart, alla de olika skikten och nivåerna kan 
få finns där samtidigt. 

– Det är viktigt med bra dialog och text, det räcker inte bara 
med vacker musik. Det är i alla fall det jag personligen uppskat-
tar. När undertexterna och känslorna får utrymme, när det går 
att gestalta en människa, inte bara en platt figur som sjunger 
vackert. Jag försöker nog alltid att fylla mina tolkningar med 
tvetydighet. Ta fasta på dubbelheten, ta fram även de sidor vi 
inte vill visa – svartsjuka, avund, fåfänga. Visa det mänskliga, 
inte bara det änglalikt rena. 

Under våren 2018 har du fått strålande recensioner för din tolkning 
av Zerbinetta i Richard Strauss opera Ariadne på Naxos. Hur var 
det jämfört med att sjunga Susanna i Figaros bröllop?

– Med Zerbinetta var det svårare i början, säger Sofie Asp-
lund. Jag kom inte underfund med henne förrän vi började att 
repetera, då föll allt på plats. Vi hade långa, ingående samtal 
om psykologi och mänskliga relationer med regissören Rodula 
Gaitanou. Hon hjälpte mig att hitta referenspunkterna i mig 
själv, komma innanför. 

– Det enda man har i slutändan är sin egen palett, sina egna 
erfarenheter. När jag började att arbeta med Zerbinetta var det 
först den stora utmaningen rent vokalt och sångtekniskt som 
jag fokuserade på. När jag sedan upptäckte hur mycket rollen 
verkligen sade om livet kunde jag förstå den på en personlig nivå. 
Det blev väldigt konkret, jag hade just separerat när vi började 
att repetera. 

– Zerbinetta sjunger till Ariadne om hur man antingen 
kan stanna kvar i sorgen eller välja att öppna sig för nya möj-
ligheter, släppa in livet på nytt. Det blev nästan som terapi.  

Både Zerbinetta och Susanna är drivande roller, de står för liv 
och energi på något vis. 

Hur gick du tillväga rent sångtekniskt? Det är en omvittnat svår 
och krävande roll.

– Jag började med den långa, långa arian eftersom den var 
svårast, och med några av koloraturerna, säger Sofie Asplund. 
Det går inte att stressa eller forcera fram något. Man får tänka 
att man själv är ett instrument, en fiol till exempel, och ta det 
bit för bit, takt för takt, tills man känner sig säker och fri. Men 
det var faktiskt lättare än vad jag hade föreställt mig. Det ligger 
så bra till för rösten och är så välskrivet.

Hur tidigt började du att arbeta med Zerbinetta-rollen? 
– Jag satte igång ungefär ett år i förväg, men jag hade kunnat 

börja tidigare om jag inte haft andra uppdrag. Men Zerbinetta 
är förhoppningsvis en av de roller jag får återkomma till längre 
fram, som kan få växa och få ytterligare dimensioner.

Både Richard Strauss och Wolfgang Amadeus Mozart samarbetade 
med oerhört skickliga librettister, Hugo von Hofmannsthal och Lorenzo 
Da Ponte. Man får en känsla av att det finns en väldig medvetenhet 
om skådespelarens roll, om att det är på scengolvet allt skall fullbordas 
och förverkligas, i det levande scenögonblicket.

– Ja, verkligen, säger Sofie Asplund. Men just därför är det så 
viktigt att det finns utrymme att blåsa eget liv i tolkningen. Det 
beror mycket på regissören. Vissa regissörer har redan på ett tidigt 
stadium bestämt sig för en form, en speciell vinkel, och är inte 
intresserade av vad sångarna eventuellt har att tillföra. Ibland 
kan det vara synd, för jag tror att det märks om man sjunger 
från hjärtat, om det har bäring hos en själv. Att det inte bara är 
en intellektuell abstraktion. 

– Men vi sångare är så vana vid att bli tillsagda vad vi skall göra. 
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Min kollega, sångaren Fred Johansson,  

introducerade mig för ananasen som återfuktare  

när det är torrt i luften och torrt i halsen.  

Ananasen innehåller ett särskilt enzym som 

även är avsvällande. Numera har jag alltid 

 frukten till hands under tuffa perioder.
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Gå dit, gå hit, gör si, gör så. Jag längtar efter att få vara en aktiv 
del av ensemblen, av hela produktionen. Sedan kanske det visar 
sig att mina idéer inte alls är särskilt bra eller konsekventa, men 
det är viktigt att bli bemött som en jämlike, inte bara någon som 
sjunger på beställning. 

– Den delaktigheten fanns i hög grad när jag gjorde rollen som 
Gilda i Giuseppe Verdis Rigoletto, med Rikard Bergqvist som 
regissör. Han letar alltid efter kärnan, brännpunkterna, efter 
det som är sant. Han utgår från skådespelarna och samspelet på 
scenen, inte från en teoretisk konstruktion. 

Ni två delar dessutom erfarenheten och förmågan att flytta er mel-
lan olika uttryck. Både du och Rikard Bergqvist har arbetat med såväl 
opera som musikal. På den nivå du befinner dig är det inte särskilt 
vanligt med sångare som gör bägge delarna. Vad kan man lära sig av 
det växelspelet, tror du?

– Det är inspirerande på många sätt, säger Sofie Asplund.  
Det kan vara nyttigt att zooma ut ur operabubblan ibland, där 
allt närgranskas in på minsta detaljnivå. Över huvud taget är 
det bra att få nya perspektiv, byta genre, få distans. Att få jobba 
med en helt annan teknik, sångtekniskt. Men jag tror inte att 
jag kommer att göra så många musikalroller den närmaste tiden.  
I alla fall inte delta i hela produktioner. Hoppar man på en sådan 
roll kanske det rör sig om 100 föreställningar eller mer. Det blir 
slitigt till slut, både röstmässigt och för övrigt. Men jag tycker 
fortfarande att det är roligt och jag har en röst som fungerar i 
bägge sammanhangen. 

– Jag tror egentligen att flera operasångare skulle vilja pröva, 
men det finns ibland en viss nedlåtande attityd till musikalen som 
form. Många blir rädda att inte bli tagna på allvar som sångare 
om de gör bägge delarna. Det är förstås bara dumt.

Nu är vi inne i andra hälften av juni. Det som ligger närmast framför 
dig är bland annat sommaropera i Varberg, i slutet av augusti, även det 
en Mozartopera, Enleveringen i Seraljen, där du sjunger Blondes roll. 

– Ja, det är en liten miniversion som vi spelar under tre kväl-
lar på Varbergs teater. Det är Opera Warbergs allra första pro-
duktion. Innan dess är det ett första möte i Amsterdam med  
Barbara Hannigans Equilibrium-projekt. Nästa säsong kommer 
jag, förutom Equilibrium, också att sjunga rollerna som Constance 
i Francis Poulencs opera Karmelitsystrarna och Zerlina i Mozarts 
Don Giovanni, båda verken på Kungliga Operan. 

De unga, professionella sångare och musiker som kommer att ingå 
i Barbara Hannigans internationella projekt har sållats ut i en nog-
grann urvalsprocess. 350 sångare från 39 länder anmälde sitt intresse 
och efter 125 auditions fick 20 sångare från 11 olika länder chansen att 
delta. En av dem är du. Hur känns det?

– Det är så spännande! Det är en fantastisk chans för mig att 
komma ut i Europa, utvecklas, ta nya steg, lära mig mer, förstå 
mer. Att få ett stipendium från Stenastiftelsen just i det här lä-
get är förstås ovärderligt. Det jag vet är att jag kommer att göra 
Anne Trulove i Igor Stravinskys Rucklarens väg och att vi börjar 
repetera i Paris i november.

Hur var det att träffa Barbara Hannigan och höra henne berätta 
om sitt projekt?

– Det var otroligt inspirerande, säger Sofie Asplund. Det känns 
som en verklig ynnest att få ha Barbara Hannigan som en av de 
personer jag kan vända mig till när jag behöver råd. Redan vid 
auditiontillfället hade hon långa samtal med oss i grupp. Jag minns 
hur hon talade om hur man måste ta ansvar för sig själv, se sig som 
en del av instrumentalisterna i orkestern, inte bara komma in som 
en diva utan öppna sig och kommunicera med sina medmusiker. 
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Lära sig att göra medvetna val och förstå varför. Jag är lyrisk 
sopran, det vanligaste röstfacket av alla. Men hon hörde något 
som hon fastnade för i min röst, ett eget uttryck. »Du måste vara 
specifik«, sade hon, »hitta din egenart«. 

– Även om jag kanske aldrig kommer att gå den vägen själv 
är hon en sådan förebild i sitt sätt att vara musiker, sångare 
och dirigent, i sitt mod att ta de rollerna samtidigt. Hon är en 
fullkomlig urkraft. Hon driver sina projekt med en kombination 
av handfast och konkret praktik parat med en kompromisslös 
tro på en utopi. Det är i den bubblan vi lyckliga kommer att 
befinna oss, med workshops, instudering på djupet, samtal, 
samarbetsprojekt, fysiska övningar. Allt i koncentrat och till 
100 procent! Jag tror att det kommer att hjälpa mig mycket, inte 
minst på ett mentalt plan. Det behövs luft och tid i hjärnan för 
att nå fram till det som bränner till. Kunna finna det i sig själv 
och ge det till publiken. Att vara enkel är det som är svårast 
av allt. Hitta kärnan, skala av allt onödigt och sjunga med sin 
egen röst. Det är dit jag vill nå.
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 149148 det tar ett tag innan vi lyckas bestämma tid och plats för 
att träffas. 

– Jag avskyr att välja, säger Carl-Einar Häckner. I morgon 
kanske jag har ändrat mig.

Vi kommer till slut överens om att Aftonstjärnan blir en bra 
mötesplats. Den atmosfärrika teaterlokalen på Lindholmen är 
något av ett andra hem för Carl-Einar Häckner, som annars 
sedan 2001 omväxlande bor i Berlin och Göteborg. Det har 
gått några veckor sedan vi såg föreställningen på Aftonstjärnan.  
Till hösten väntar turné runt om i landet med föreställningar 
på bland annat Södra Teatern i Stockholm. 

Aftonstjärnans lilla ombonade salong, där publiken verkligen 
har närkontakt med scenen, passar perfekt för denna solofö-
reställning där Carl-Einar Häckner ensam håller greppet om 
publiken i dryga två timmar. Slapstick, trolleri, magiska trick, 
musik, monologer och berättelser där det komiska, absurda och 
groteska blandas med exakt tajming. 

Men det som kanske gör allra starkast intryck är den oav-
brutna dialogen med publiken. Det är en föreställning som 
blir till och lever i nuet. Hur skicklig, professionell, rutinerad 
och föreberedd Carl-Einar Häckner än må vara, skulle den 
enorma energi och värme som alstras i salongen aldrig uppstå 
utan publikens reservationslösa gensvar och bekräftelse. Bara 
så blir det där gemensamma språnget ut i en annan verklig-
het möjligt. 

När Älvsnabben är halvvägs mot Lindholmen öppnar sig 
himlen och åskan börjar att mullra. Vi hukar inne i porten när 
Carl-Einar Häckner kommer körande. Hans svarta skor är för 
säkerhets skull märkta med höger och vänster noterar vi när 
vi går uppför trappan. 

CARL-EINAR HÄCKNER
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Trollkarl, ståuppkomiker, skådespelare, sångare,  
låtskrivare och författare. Och en massa annat  
däremellan. Under 20 års tid var Carl-Einar  
Häckners varietéföreställningar på Liseberg ett av 
Sommargöteborgs stående inslag. Varje år en ny show, 
med nya nummer, inbjudna gäster och den ständiga 
partnern Varietéorkestern. När samarbetet med 
Liseberg upphörde 2016 blev det nödvändigt att hitta 
nya vägar för att kanalisera energin och uttrycksbe-
hovet. Under hösten 2017 och våren 2018 har Carl-
Einar Häckner uppträtt med sin nya föreställning och 
enmansshow på Aftonstjärnan i Göteborg. Publik-
kontakten är total, liksom illusionen att allt faktiskt är 
möjligt. Carl-Einar Häckner har fullständig kontroll 
på läget, men känslan är fri. Hans egen beskrivning 
»kvalificerat nonsens på toppnivå« stämmer bra, om 
man låter begreppet nonsens vidgas till att omfatta 
livets mest existentiella frågor. 

Carl-Einar Häckner
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 153152 – Måste ni spela in? Jag känner mig inte alls bekväm med det. 
Ni kan väl bara skriva i stället, säger Carl-Einar Häckner när vi 
slagit oss ner vid ett borden i det tomma kaféet. 

Vi brukar alltid göra bägge delarna, säger vi. Och du pratar 
ju så fort. 

– Nejdå, jag skall prata jättelångsamt, säger Carl-Einar Häckner.
Det får bli som Carl-Einar Häckner vill. Långsamt går det de-

finitivt inte och associationerna hakar i varandra i ett enda flöde. 
På samma vis som i föreställningen uppstår de mest oväntade 
och halsbrytande förbindelser mellan till synes oförenliga ting. 

Hur det hela började har han berättat om många gånger tidigare. 
Hur han och farmor i Jönköping i hemlighet tog ner pappas gamla 
trolleriutrustning från vinden när han var fem-sex år. Hur han 
fortsatte att trolla vid sidan av alla andra intressen som fotboll, 
ishockey, bandy, schack och judo under uppväxten i Gårdsten. 
Och om den stora, avgörande dagen i augusti 1981, när han som 
elvaåring steg ut på Lilla Manegens scen på Liseberg för att göra 
sitt första framträdande för publik. 

– Mamma hade sett en affisch utanför Stekens Livs i Gårdsten där 
det stod att man kunde anmäla sig till en trolleriskola i Conny Rays 
regi och även få möjlighet att uppträda med ett eget nummer om 
man ville, säger Carl-Einar Häckner. Jag var litet disträ och sade 
väl, javisst, utan att riktigt fatta. Sedan övade jag som en galning. 
Jag hade uppträtt hemma i vardagsrummet, för mamma och hennes 
väninnor. Nu övade jag där och hemma hos pappa. De skildes när 
jag var tre, men vid den här tiden hade vi återfått kontakten och 
han hjälpte mig jättemycket med att förbereda mitt nummer om 
min binnikemask Slinger. Det var mamma som kom på namnet. 
Jag kommer fortfarande exakt ihåg hur det kändes att stiga ut på 
scenen, det var kanske 2-300 åskådare. Det var det här jag skulle 

göra. Jag visste redan då att jag ville bli proffs. Bli bättre. Bäst! 
– Trollkarlen Max Milton blev senare en nära vän och gav mig 

massor av konstruktiv kritik under tonåren. Sedan gjorde jag ofta 
tvärtom, och då blev det bra! Vi kände varandra i 25 år. 

Efter det gick det snabbt. Tävlingar, uppträdanden på fritids-
gårdar, fester, festivaler och så småningom större scener. Det har 
hunnit bli 30 år som professionell trollkarl, underhållare och 
komiker i egen regi. Soloshower, varietéer, teve och teater, turnéer 
i Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike, England och Australien. 

Men vad är det som driver honom? Vad är det som gör att han 
fortsätter år efter år och ständigt letar efter nya sätt att uttrycka 
sig på, nya vägar att nå ut, att hitta det där som överraskar både 
honom själv och publiken? 

– Varför man håller på? säger Carl-Einar Häckner. Man måste 
ju få veta. Kan man göra så här? Vad händer då? Låta olika verk-
ligheter krocka. På scenen kan man tillåta sig själv att drömma. 
Påminna om allt vi delar. Få skratta, tillsammans. Nyfikenheten 
är den främsta drivkraften. Det roliga i att hela tiden få lära sig 
nya saker. Gå in i någonting fullt ut. På scenen är det 100 procent. 
Man måste släppa fram det som bubblar och sprakar och vill ut. 
Låta det komma naturligt. Mycket av det jag gör är förstås noga 
förberett. Men det är tillsammans med publiken det sker. Vi gör 
något mer, vi skapar något som är större, bättre, som man inte 
kan göra ensam. 

– Men först måste man göra sig ren. Jag har alltid en tältsäng 
med på turnéerna och sover i två timmar före varje föreställ-
ning. 18-20 minuter innan vaknar jag och är fulladdad. Ingemar 
Johansson sov tydligen också före sina matcher har jag hört. 

Berätta mer om varietéen som uttryck och konstform. Vad den betyder 
för dig och vad de 20 åren på Liseberg har inneburit. 
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 157156 – Det har varit de bästa somrarna i mitt liv!, säger Carl-Einar 
Häckner. Det går nästan inte att fatta att det har gått 20 år, det 
är ett trolleritrick i sig. Jag trodde att det skulle bli ett, kanske 
två år. Jag är verkligen tacksam över att ha fått möta publiken 
på Liseberg, där allt som har krävts har varit en entrébiljett till 
parken. Jag har kunnat arbeta fram enorma mängder material. 
Leta upp och testa olika scenentréer, skapa en hel bank av num-
mer. Jag tror att jag har varit rätt man på rätt plats. Det är som 
om jag och publiken har haft ett gemensamt projekt där jag har 
varit deras guide in i varietéen. En länk i en lång tradition. Jag vet 
att det har betytt mycket för dem som har varit där och enormt 
mycket för oss som har hållit på med det. 

Och varietéens form? Vad är det som gör den viktig för dig?
– Alla mina föreställningar är påminnelser om liv, säger Carl-

Einar Häckner. I allt jag gör letar jag efter en gemensam nämnare. 
Det som förenar oss. Varietéen förenar, får oss att känna att vi 
tillhör ett sammanhang, skapar en stämning som vi kan få hålla 
oss fast i ett tag, som ger hopp. Man använder sig själv och sin 
egen situation. För mig är varietéen livsnödvändig och dessutom 
en sorts metafor för livet. Balanserar på linor gör vi alla. När man 
ramlar ner får man försöka att ta sig upp igen. Varietéen är tidlös, 
den kan nå människor i alla åldrar, i alla länder. Det finns något 
ocyniskt som jag älskar. När något är tillräckligt bra, på riktigt, 
när naturlagarna upphävs, då kan man inte värja sig. Man blir 
berörd, fantasin går igång, man tappar garden. 

– När det gäller hela vaudevilletraditionen, slapstick, clown-
nummer och konsten att hitta den exakta tajmingen, att förstå 
komikens innersta kärna och väsen, har både Claes Eriksson 
och Tomas von Brömssen betytt mycket för mig. Dels som 
kungar och idoler, men också som vänner och samtalspartner.  

CARL-EINAR HÄCKNER

Claes och jag brukade titta på en massa Chaplinfilmer tillsammans.  
Han är en person man alltid kan lita på, med osvikligt omdöme. 
Jag kan pröva idéer, testa infall och hugskott. Få praktiska råd.  
Vid något tillfälle när jag kände mig osäker, sade han »stora 
komiker bestämmer själva vad som är roligt«. Det kommer 
egentligen från Buster Keaton som formulerade något i den vägen. 

Vi tittade faktiskt på några episoder av teveserien Herbert och 
Robert från 1995 nyligen. Där spelar du Robert, halvbror till Herbert 
(Tomas von Brömssen). Du dyker upp när Albert (Sten-Åke Cederhök) 
just har dött. Det är en märklig upplevelse att se de där avsnitten 
där så mycket försiggår på ett slags metaplan. Spelet mellan dig och 
Tomas von Brömssen är fenomenalt och ger intryck av att i mycket ha 
improviserats fram i stunden. Det måste ha varit speciellt att få ingå 
i ett sammanhang som på ett så elegant och självklart vis förenar det 
ytterst raffinerade med det genuint folkliga. 

– Albert och Herbert är bland det bästa som gjorts i genren 
och gjorde verkligen intryck på mig, säger Carl-Einar Häckner.  
Att få komma in i fortsättningen Herbert och Robert var förstås 
en dröm. Det skulle vara fantastiskt att få göra något tillsam-
mans med Tomas von Brömssen igen. Han är precis det, raffine-
rad och folklig på ett oslagbart, unikt sätt. På Rödmosseskolan 
i Gårdsten, där jag gick, hade jag hans fru som lärare ett tag.  
Jag frågade om hon inte kunde ordna en autograf. Men det fick 
jag fråga om själv, tyckte hon. 

I din senaste föreställning spelar musiken en viktig roll. Du försöker 
att spela gitarr med en arm, eftersom en isbjörn har råkat äta upp den 
andra, och framför med hjälp av två modiga, intet ont anande personer 
ur publiken, en sanslöst rolig och helt grotesk version av Evert Taubes 
»Fritiof och Carmencita«. Men framförallt spelar du piano. Du framför 
Robert Schumanns »Träumerei«ur Kinderszenen och spelar den med 
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158 en sökande skörhet som gör melodin avskalat tillgänglig. Scott Joplins 
»The Entertainer« får ett betydligt mer vildsint uttryck. På skivan som 
kom i samband med föreställningen Skärvor finns flera låtar där du 
sjunger till kända klassiska stycken. Månskenssonaten får till exempel 
en egen text i »Beethovens resa«. Vad betyder musiken och vad betyder 
det att du själv framför den?

– Jag började inte att ta pianolektioner förrän jag var 33–34, 
säger Carl-Einar Häckner. När jag gav upp det där med banjo. 
Jag övar enormt mycket faktiskt och har en pianolärare i Berlin. 
Jag har hållit på med musik hela tiden, parallellt med allt annat. 
Allt från hobbybandet Giant Laws – Jantelagen på svenska – till 
mina egna visor. 1993 var jag med i en kabaret i Stenhammar- 
salen där Erik Risberg, Göteborgssymfonikernas pianist, tillsam-
mans med några kollegor bland annat spelade verk av Schnittke, 
Schumann och Schubert. Sedan dess är vi vänner och han är en 
av dem som verkligen öppnat nya dörrar för mig. Han ger mig 
dessutom praktiska råd om pedalteknik och annat. Han har ett 
helt skåp med noter hemma hos sig, en skattkammare! Bernt 
Andersson i Varietéorkestern är en annan av mina musikaliska 
kompisar. Han gav mig Bachs C-dur-preludium att arbeta med. 
Jag vill lära mig mer om musikens grammatik, parallelltonarterna, 
kvintcirkeln, hur ackorden förhåller sig till varandra. Man måste 
öva åtminstone litet grann varje dag, det är viktigt. Nu har jag 
tänkt att lära mig att spela panflöjt också – ett instrument med 
komisk potential, och väldigt svårt! Jag skall på kurs snart. 

Orden i sången »Beethovens resa«, till första satsen ur Beet- 
hovens Månskenssonat, beskriver Carl-Einar Häckner som en 
form av automatisk, undermedveten text, som bara växte fram 
fritt, vid pianot. En sorts dröm där Tranströmers svarta sorge-
gondol glider förbi i sällskap med en Frölundavinst mot Färjestad. 



Mitt bästa verktyg är trollstaven.  

För mig är den allt när jag uppträder.

Den är alltid där även om den inte syns.  

Symboliskt för att göra det omöjliga möjligt.  

En genväg till illusionen. En förklaring som  

upphäver frågan och öppnar sinnet för det fantastiska:  

Att allt är möjligt bara man säger hokkopokkopokko.

CARL-E INAR HÄCK NER
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 163162 – Vänta så skall ni få höra en ny låt!
Carl-Einar Häckner letar på mobilen och hittar till slut »Som-

maren är här« och spelar upp den för oss. Melodin, som också 
spelas av en trumpet, sätter sig omedelbart i huvudet.

– Tycker ni att man skall lägga till något? 
Det tycker vi inte. Det är perfekt som det är. Nära, ofiltrerat 

och väldigt fint. 
– Den är inspelad i ett garage i Falköping, hos min tekniker Ronny 

Hasselqvist. Väldigt enkelt. Jag har hållit på i två-tre år med det 
här nu och spelat in en massa låtar. Det får ta den tid det måste 
ta. Det kommer att bli en skiva för min egen skull, så småningom. 

Vad har du för planer för framtiden, efter turnén med din 
soloföreställning? 

– Jag har en massa idéer om vad jag vill göra och hoppas kunna 
presentera en ny föreställning på Aftonstjärnan 2019, säger Carl-
Einar Häckner. Och så skall jag fortsätta med musik, ta massor 
av lektioner, lära mig mer. Pianospelet ger fokus, inramar före-
ställningen. Sedan får vi hoppas att folk inte börjar att skruva 
på sig och tänka »Neeej! Nu sätter han sig vid pianot igen…« 
Victor Borge, som är en av mina allra största idoler, turnerade 
ju ännu i 90-årsåldern. Fortfarande nyfiken. En verklig mästare. 

– Är ni inte törstiga förresten? 
Vi hittar mineralvatten i köket. Carl-Einar Häckner stegar litet 

rastlöst fram och tillbaka över golvet, medan han entusiastiskt 
pratar om gamla stumfilmer, om Chaplin och slapstick. Plötsligt 
avbryter han sig. 

– Nej, nu måste jag nog trolla litet för er. 
Och så trollar han bort mynt och plockar fram kort utan 

att vi har en aning om hur det går till. Trots att vi försöker.  
Han ser nöjd ut. 
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MOT IVERINGAR 
2018 års kulturstipendiater

ANNIK A EKDAHL

JENS LEK MAN

E VIN AHMAD

I Annika Ekdahls gobelänger blir vävens handfasta materialitet en startbana 
för djärva bildmässiga språng mellan olika miljöer och erfarenheter. Scener 
från konstnärens eget liv med familj, arbete och resor smälter samman 
med motiv som hänvisar till myten och fantasin. Gränser görs osäkra och 
bilderna blir myllrande världar för oss att nyfiket träda in i. Trots det ofta 
mycket personliga innehållet och bildvävarnas monumentala anslag lämnar 
Annika Ekdahl alltid utrymme åt betraktaren – man känner sig inbjuden. 

För sitt generösa bildskapande och sin storslagna förnyelse av gobelängen 
som medium tilldelas Annika Ekdahl stipendium för 2018 från Sten A Olssons 
Stiftelse för Forskning och Kultur.  

Jens Lekman är låtskrivare och sångare, kosmopolit och göteborgare, global 
artist och hemma-hos-trubadur. Fallenheten för att berätta historier och med 
poetisk skärpa fånga omgivningens atmosfär är Jens Lekmans kreativa 
signum. Kontakten och dialogen med lyssnare och publik öppnar hans uttryck 
mot världen. Med sina ofta lokalt förankrade låtar når han lyssnarskaror långt 
utanför Sveriges gränser. 

För att han med lågmäld musikalitet och språklig precision utforskar det musi-
kaliska berättandets vindlande möjligheter, tilldelas Jens Lekman stipendium 
för 2018 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Evin Ahmad är skådespelerska med kurdisk bakgrund och har trots sina unga 
år redan satt starka avtryck på teaterscenen, medverkat i flera filmer och 
tv-serier och hunnit debutera som romanförfattare. De senaste åren har hon 
varit knuten till Folkteatern i Göteborg, där hon med knivskarpa rolltolkningar 
briljerat i uppsättningar av bland annat Revisorn?, Marie-Antoinette och Hamlet.

För sin förmåga att utan skyddsnät och med total närvaro, gestalta sina roller 
med bländande lyskraft och scenisk finess, tilldelas Evin Ahmad stipendium 
för 2018 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Gunnel Wåhlstrands målningar skapar revor i tiden, följer stigar in på okänd 
mark. Hon arbetar med tusch på papper i en ytterst tidskrävande och noggrann 
teknik, ofta med fotografiska förlagor. I stora format skapas möten mellan 
det ögonblickliga och långsamma rörelser mot avlägsna platser och minnen. 
Med lakonisk skärpa och lågmält existentiellt tonfall speglas vårt förhållande 
till tidens gång i de valörrika inre och yttre landskapen. Återkommande teman 
är minnets oåtkomlighet och upplevelsen att vara avskild från världen men 
ändå ingå i den.

För ett konstnärskap som hämtar näring ur vardagens förbisedda de-
taljer men som också befinner sig nära igenkännandets och drömmens 
översinnliga verklighet tilldelas Gunnel Wåhlstrand stipendium för 2018 
från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Sofie Asplund är opera- och musikalsångerska, född i Stockholm, upp-
växt på Åland, utbildad i Sverige och sjöng sin första huvudroll som Maria 
i West Side Story på Göteborgsoperan. Med sin innerliga och kristallklara 
sopran har hon på Göteborgsoperan utvecklat sina talanger i flera stora 
operaroller; bland annat det bejublade inhoppet som Susanna i Figaros 
bröllop och genombrottet som Zerbinetta i Ariadne på Naxos tidigare i år.

För sin virtuositet, lyriska glöd och förmåga att trollbinda publiken med 
vokala fyrverkerier, tilldelas Sofie Asplund stipendium för 2018 från 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Carl-Einar Häckner är en multibegåvad trollkarl, komiker, musiker och 
textförfattare. Med gränslös trollerikonst, förtätad publikkontakt och 
halsbrytande associationer har han under drygt 30 års tid fångat sin pu-
blik med ett unikt och oförutsägbart artisteri. En resa med ett stort antal 
varietéer och föreställningar som fört honom från Gårdsten, Liseberg 
och Aftonstjärnan vidare ut på turnéer i Norden, Europa och Australien. 

För att han med hisnande trolleri, existentiell humor och ögonblickets 
poesi har förnyat och berikat den svenska varieté- och kabarétraditionen, 
tilldelas Carl-Einar Häckner stipendium för 2018 från Sten A Olssons 
Stiftelse för Forskning och Kultur.

MOTIVERINGAR

GUNNEL WÅHL S TR AND

SOFIE ASPLUND

CARL-E INAR HÄCK NER

STEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2018



Född i Stockholm 1955 
Bosatt i Blekinge sedan 1980 

MFA, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet, linjen 
för textil konst, 1989–94

Gästprofessor vid Institutionen för kulturvård 2012–2017, 
Göteborgs universitet
Gästprofessor vid Institutionen för kultur och kommunikation, 
Linköpings universitet, nov–dec 2011
Adjungerad professor i textilkonst, 2008–2011, Högskolan för design och 
konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet
Universitetsadjunkt i färg- och formlära 2002–2006, Fysisk planering, 
Blekinge Tekniska Högskola 

Nationalmuseum, Stockholm, Röhsska museet, Göteborg, Värmlands mu-
seum, Karlstad, Blekinge museum, Karlskrona, Abecita konstmuseum, Borås
Uppsala universitet, Högskolan i Oslo, Västra Götalandsregionen
Kommuner och landsting

2017–18 ”Vävda Bildvärldar”, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm,. 2011 
”Gobelänger 2000–2010”, Borås Konstmuseum 2010 “Barockfesten”, Dalslands 
Konstmuseum, ”Road Movie (verdure): Visiting Mom”, SOFT Galleri, Oslo,, 

”Barockfesten”, Västerås Konstmuseum. 2009 ”Barockfesten”, Kalmar Slott.  

Hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2017
Nordic Award in Textiles, Fokusstiftelsen, Borås, 2013. Första pris vid ”Global 
Intrigue”, 3rd European Textile and Fibre Art Triennial, The Latvian Museum 
of Art and The Museum of Decorative Arts & Design, Riga, Lettland, 2007. 
Andra pris vid “KARPÌT”, International Tapestry Exhibition, Museum of Fine 
Arts, Budapest, Ungern, 2001. Hedersomnämnande vid 9th International 
Triennale of Tapestry, Łódź, Polen, 1998

Styrelseledamot vid Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet, 
2016–2018. Styrelseledamot i Bildkonstnärsfonden, Konstnärsnämnden, 
2013–2018. Ledamot i styrelse/insynsråd, Statens Konstråd 2003–2010
Medlem av internationell jury för “Artapestry 2”, Köpenhamn, Danmark, 2008
Research visitor vid School of Fine Art, University of Newcastle, Australien, 
okt–nov 2003. Medlem av internationell jury för ”Right and Wrong Sides”, 
International Textile Art Exhibition, Kaunas, Litauen, 2003. Föreläst i Sverige, 
Norge, Kina (Beijing & Shanghai), Australien (Melbourne, Canberra, Newcastle 
och Sydney) samt USA (New York)

CURRICULUM V I TAE

ANNIK A EKDAHL

Utbildning 

Anställningar vid 
högskola/universitet

Representerad, urval

Senaste separatutställningar, urval

Priser och utmärkelser

Övriga uppdrag, urval
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JENS LEK MAN

Skivproduktioner, turnéer 
och projekt, urval 

Född 1981 i Göteborg
Bosatt i Göteborg

2003 Maple Leaves EP. 2004 Rocky Dennis in Heaven EP, When I Said I Wan-
ted to be Your Dog LP, Europaturné, Julie EP, I Killed a Party Again EP, José 
Gonzalez splitsingel, El Perro Del Mar splitsingel. 2005 The Opposite of 
Hallelujah EP, USA-turné, Europaturné, You Deserve Someone Better Than 
a Bum Like Me EP, Australienturné, Oh You’re So Silent Jens LP, USA-turné, 
2005, EP Blood Music splitsingel. 2006 Australienturné, Sydamerikaturné, 
The Death of This Summer Mixtape, USA-turné. 2007 Four Songs by Arthur 
Russell EP, Night Falls Over Kortedala LP, Kalendervägen 113D EP, Europaturné 
med komikern Todd Barry, USA-turné. 2008 USA-turné, Australienturné, 
Europaturné, Asienturne, samarbete med Drew Barrymore, filmen Whip It!. 
2009 Samarbete med Tracey Thorn, The Summer Never Ends Mixtape, USA-
turné med komikern Tig Notaro, Sydamerikaturné, Australienturné. 2010  
A Summer in 3/4 Time Mixtape, Europaturné 2011 An Argument With Myself EP, 
USA-turné, Europaturné. 2012 I Know What Love Isn’t LP, Europaturné, USA-
turné, Tonight Show med Jimmy Fallon. 2013 Australienturné. 2014 Samarbete 
med Van Dyke Parks och Shanghais symfoniorkester, WWJD Mixtape 2015 
Vardagsrumsturné genom Sverige, Postcards, projekt, Ghostwriting, projekt. 
2016 USA-turné. 2017 Life Will See You Now LP, USA-turné, Europaturné. 2018 
Correspondence, projekt, USA- och Mexikoturné, Australienturné.
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GUNNEL WÅHL S TR AND

Utbildning

Soloutställningar

Grupputställningar

Stipendier

Offentliga uppdrag 

Representerad

Född 1974 i Uppsala
Bosatt i Stockholm

1998–03 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 1996–98 Hovedskous 
Målarskola, Göteborg, 1995–96 Dômen Konstskola, Göteborg

2017 Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Magasin III, Stockholm. 2013 
Uppsala konstmuseum, Uppsala. Nordiska akvarellmuseet, Skärhamn. 
2011 Time and Memory: Cecilia Edefalk and Gunnel Wåhlstrand, Parasol Unit, 
London. 2009 Andréhn-Schiptjenko, Stockholm. 2006 Magasin III, Stock-
holm. 2005 Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Stockholms konstmässa, 
Maria Bonnier-Dahlins stiftelse. 2003 Galleri Mejan, Stockholm. 2000 Galleri 
Majnabbe, Göteborg. 

2017 Samling i förvandling - Tema: Grafik, Uppsala Konstmuseum. 2016 
Samling i förvandling, tema: Uppsala, Uppsala Konstmuseum. 2015 Vat-
tenkonst – ur museets samling, Nordiska Akvarellmuseet,
Skärhamn. 2013 Tenderness, Galleri F15, Moss, Norway. 2011 Nordic-by-New 
York, ASF Scandinavia House, New York. 2010 Thrice Upon a Time, Magasin 
III, Stockholm, The Beauty of Distance: Songs of Survival in a Precarious Age,
17th Biennale of Sydney, Mannen - bilden av mannen i konsten, Uppsala 
Konstmuseum. 2009 Samtidigt: Svenskt måleri på 2000-talet, Borås konst-
museum och Passagen Linköpings konsthall. 2007 Borås Borås, Borås 
Konstmuseum. 2006 20 år - Stipendiater Maria Bonnier Dahlins Stiftelse,
Bonniers Konsthall, Stockholm. 2003 Tre Stipendiater, Uppsala Konstmuseum. 
2002 Vårsalongen, Liljevalchs, Stockholm. 2001 Vårsalongen Liljevalchs, 
Stockholm, Kulturhuset, Stockholm. 1999 Röda Sten, Göteborg.

2010 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium. 2008 Axel Theofron 
Sandbergs fond.2006 Gerhard Bonniers Stipendium. 2004 Stiftelsen Anna-
Lisa Tomson till minne. 2004 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium. 
2003 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Maria Bonnier Dahlins Stiftelse. 2002 
Eva och Hugo Bergmans Minnesfond. 2001 A Th Sandbergs Donationsfond. 
1998 Eric Ericsons Stiftelse.

2008-09 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Malmö, beställning från Sta-
tens konstråd

Göteborgs kulturnämnd, Kultur i Länet Uppsala läns landsting, Magasin III 
Stockholm, Malmö Konstmuseum, Maria Bonnier Dahlins Stiftelse, Moderna 
Museet, Statens kulturråd, Nordiska akvarellmuseet Skärhamn, The UBS 
Art Collection, Zürich, Uppsala Konstmuseum, Sten A Olssons Stiftelse för 
Forskning och Kultur.
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Utbildning

Film 

TV

Scen och teater

Bibliografi

Priser och utmärkelser

Född 1990 i Stockholm
Bosatt i Stockholm

Stockholms Dramatiska Högskolan 2012–2015

2018 Girls of the Sun, regi Eva Husson. 2017 Vilken jävla cirkus, regi Helena 
Bergström; Dröm vidare, regi Rojda Sersöz. 2016 Trespassers, kortfilm regi 
Johannes Persson. 2015 I nöd eller lust, regi Kjell Sundvall; Mazda, kortfilm 
regi Alexis Almström. 2010 Betongbarnet, kortfilm regi Piotr Marcinjak & 
Mattias Silva; Bebådelse, kortfilm regi Jonas Moberg. 2007 Ett öga rött, regi 
Daniel Wallentin; Till slut, kortfilm regi Maria Hedman. 

2019 Vår tid är nu, säsong 3, regi Harald Hamrell. 2015 Beck: Sjukhusmordet, 
regi Stephan Apelgren; 112 Aina, regi Tapio Leopold; Ögon blå, regi Henrik 
Georgsson & Fredrik Edfeldt. 2013 112 Aina, regi Tapio Leopold. 2012 Lilla Al-
Fadji Show. 2010 Kommissarie Winter: Vänaste land, regi Trygve Alister Diesen. 

2018 Prat och människor, Folkteatern, regi Birgitta Egerbladh. 2017 En 
dag ska jag bygga ett slott av pengar – av och med Evin Ahmad, Folktea-
tern; Hamlet, Folkteatern, regi Örjan Andersson. 2016 Marie Antoinette, 
Folkteatern, regi Jens Ohlin; Folkbokförarna, Folkteatern, regi Frida Röhl; 
De skyddsbehövande, Folkteatern, regi Yngve Dahlberg. 2015 Revisorn?, 
Folkteatern, regi Frida Röhl, Drömmar, Folkteatern, regi David Iodice; X, 
Unga Klara, regi Farnaz Arbabi. 2014 Bangaren, både manus och regi Evin 
Ahmad, Stockholms Dramatiska Högskola/Unga Klara/Uppsala Stadsteater.  

En dag ska jag bygga ett slott av pengar, roman (Natur & Kultur). 

2018 Medverkan Girls of the Sun, Un certain regard, Cannes Film Festival, 
Guldbaggenominerad för bästa kvinnliga huvudroll, Dröm vidare. 2017 
Nominerad som ”Rising Star”, Stockholms Filmfestival.
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Född 1985 i Stockholm, uppvuxen i Mariehamn 
Bosatt i Stockholm och Göteborg

Vadstena folkhögskola 2005-2007 Operastudion 2008-2009
Operahögskolan i Stockholm 2009-2013

Birgit Nilsson stipendium 2013 Anders Wall Giresta stipendium 2013
Drottningholms Slottsteaters vänners stipendium 2013 och 2017
Kungliga Musikaliska Akademiens Nationella stipendier 2013-2016
Rosenborg-Gehrmans studiestipendium 2017

2019 Truelove i Rucklarens väg, en del av Barbara Hannigans projekt 
Equilibrium Young Artists, internationell turné i bl a Hamburg, Paris 
och München. Syster Constance i Karmelitsystrarna, Kungliga Operan. 
Zerlina i Don Giovanni, Kungliga Operan. 2018 Zerbinetta i Ariadne på 
Naxos, Göteborgsoperan. Blondchen i Enleveringen av Seraljen, Opera 
Warberg. 2017 Christine Daaé i Phantom of the Opera, Göteborgsoperan
2016-17 Olga Sukarev i Fedora, Kungliga Operan. 2016 Christine Daaé i 
Phantom of the Opera, Finlands Nationalopera. Oscar i Maskeradbalen, 
Malmö Opera. 2015 Greta i Hans och Greta, Göteborgsoperan. Gilda i 
Rigoletto, turnéproduktion Göteborgsoperan. 2014 Sophie i Rosenkavalje-
ren, Malmö Opera, Första tjänarinnan i Daphne, konsertant framförande 
Göteborgsoperan. Susanna i Figaros bröllop, Göteborgsoperan. 2013 
Carolina i Det hemliga äktenskapet, Drottningsholms Slottsteater. Titania 
i En midsommarnattsdröm, Läckö slott. Pousette i Manon, Malmö Opera. 
2012 Maria i West Side Story, Göteborgsoperan. Räven Skarpöga i Den 
listiga lilla räven, Läckö slott. 2011 Barbarina i Figaros bröllop, Kungliga 
Operan. Lydia i Stolthet och fördom, Vadstena-Akademien. 
Har framträtt i konsertsammanhang i bl.a. Bachs Magnificat, Johan-
nespassion och Matteuspassion, Skapelsen av Haydn, Pergolesis och 
Poulencs Stabat Mater, Orffs Carmina Burana, Brahms Requiem, Les 
Illuminations av Britten, Mozarts Requiem och c-moll mässa samt För-
klädd Gud av Lars-Erik Larsson. 

CURRICULUM V I TAE

SOF IE ASPLUND

Utbildning

Utmärkelser

Scen- och konsertverksamhet

Född 1969 i Göteborg
Bosatt i Göteborg och Berlin

1997 Internationell varieté, 1998 Mr Fiasconi möter tiden, 1999 El Hasso, 2000 
I en trappa till himlen, 2001 I trollkarlens hatt, 2002 Vanliga gatan, 2003 
JubIleumsvarieté, 2004 Första gången, 2005 Livets spel, 2006 Tårtan. 2007 
Uppdrag varieté, 2008 Skruva ner, 2009 Dom små grejorna, 2010 En bättre 
värld, 2011 Trollkarlens återkomst, 2012 Kom hem, 2013 Vägen, 2014 Caravan, 
2015 Carousel. 2016 Vulkan. 
 
2000 Mr Fiasconi der Koffer und die liebe. 2003 In a broken world.

1989 Wic Mack, Om Chico, Sanches, Fernandez och varför mamma pappa 
skiljde sig. 1990 Wic Mack, En tack och avskedsföreställning. 1991 Janssons 
Frestelse. 1992 Samtal med Häckner. 1993 Carl-Einar Häckner och hans 13 
assistenter; Räddafritidsgårdarnaturné 93. 1995 Trollkarlens Afton. 1996 L.I.F 

– Livet i förorten. 1998 Monolog om kärlek. 2001 En kväll med Carl-Einar. 2006 
Pusseldrömmar. 2011 Swedish MEatballs med Lingon. 2014 Skärvor. 2018 
Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan.

2004 Heart (Edinburgh, London), 2004-2007 Carl-Einar Häckner – Extreme-
comiker (Tyskland, Schweiz, Österrike), 2005 Carl-Einar Häckner (Edinburgh), 
2006 The Carl-Einar Häckner Show (London), 2008-2011 Püzzelträume 
(München, Berlin), 2008 Pusseldrömmar (Norge), 2010 Big in Sweden 
(Adelaide, Melbourne, Sidney, The Roundhouse, Aarhus), 2011 Swedish 
MEatballs (Melbourne, Sidney London), 2012 Handluggage (Melbourne, 
Edinburgh, London).

1986 Fantastiskt. 1987 Nya ansikten. 1990 Släng dig i brunnen, Kurt Olssons 
julkalender. 1991 Släng dig i brunnen, Znax, Två och en halv flygel, Janssons 
frestelse, Fredagsexter, Dabrowski. 1993 Polisen och domaremordet, Magiskt. 
1994 Handbok för Handlösa, Samtal med Häckner. 1995 Herbert och Robert. 
1996-1999 Björnes Magasin. 1998 Släng dig i brunnen. 1999 Mr Fiasconi möter 
tiden. 2000 El Hassos Varieté. 2004 Första gången. 2002 Trollkarlens hatt. 
2008 Uppdrag, Pusseldrömmar. 2009 Dom små grejorna. 2010 Skruva ner. 
2011 En bättre värld. 2012 Trollkarlens återkomst. 2013 Kom Hem, Swedish 
Meatballs med Lingon. 2018 Skärvor. 

1994 Gloria, 1996 Tivoli, 1998 En monolog om kärlek, 1999 Noveller, 2001 
Strukna texter, 2002 Krönikor, 2007 Trollkarlens ord.
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2018 textilkonstnären Annika Ekdahl
 musikern Jens Lekman
 skådespelerskan Evin Ahmad 
 konstnären Gunnel Wåhlstrand
 sångerskan Sofie Asplund
 trollkarlen Carl-Einar Häckner

2017 musikern Anna von Hausswolff
 konstnären Per Kesselmar
 musikern Lars Danielsson 
 konstnären Tilda Lovell 
 regissören Rikard Bergqvist
 konstnären Karin Karinson

2016 sångerskan Katarina Karnéus
 konstnären Fredrik Åkum
 musikern Laleh Pourkarim
 konstnären Ida-Lovisa Rudolfsson
 musikerna Naoko Sakata Trio
 konstnären Lotta Antonsson 
 
2015 textildesignern Malin Bobeck 
 konstnären Andreas Eriksson 
 saxofonisten Klas Lindquist 
 konstnären Jonas Dahlberg 
 musikalartisten David Lundqvist
 violinisten Agnes Casimir Lindholm

2014 konstnären Hilda Hellström 
 kontrabasisten Jenny Ryderberg 
 ljusdesignern Max Mitle 
 musikalartisten Philip Jalmelid 
 typsnittsdesignern Carolina Laudon 
 tonsättaren Roger Johansson

2013 danskompaniet Art of Spectra
 konstnären Patrick Nilsson
 musikalartisten Evelyn Jons
 musikern Mariam Wallentin
 konstnärerna N Djurberg & H Berg
 författaren och poeten Johannes Anyuru

2012 konstnären Cajsa von Zeipel
 konstnären Mattias Nilsson
 violinisten Ellen Hjalmarson
 gitarristen & sångaren José González
 trumpetaren Per Ivarsson
 konstnären Per Agélii

2011  konstnären Henrik Håkansson
 fagottisten Emily Hultmark

2010  konstnären Patrik Andiné 
 smyckekonstnären Karin Johansson
 formgivaren Johan Linton
 dramatikern Mattias Andersson
 gitarristen Susanna Risberg
 operasångerskan Karolina Andersson

2009 konstnären Johan Zetterquist
 konstnären Jörgen Svensson
 klädformgivaren Rickard Lindqvist
 musikalartisten Jonas Schlyter
 pianisten Mikael Holmlund
 mezzosopranen Ann-Kristin Jones

2008  operasångerskan Malin Byström
 konstnären Annika von Hausswolff
 skådespelerskan Mia Höglund-Melin
 sångerskan Sarah Riedel
 scenografen Heidi Saikkonen
 trumpetaren Pierre Thorwald

2007  pianisten Jonas Olsson
 operasångaren Ludvig Lindström
 kontrabasisten Nina de Heney
 dansaren Anna Westberg
 konstnären Jenny Magnusson
 konstnären Helen Dahlman
 konstnären Mandana Moghaddam

2006  cembalisten Andreas Edlund 
 musikalartisten Glenn Nilsson
 violinisten Jenny Sjöström
 träskulptören Mats David Gahrn
 konstnären Ola Åstrand
 konstnären Annica Karlsson Rixon

2005  cellisten Claes Gunnarsson
 musikalartisten Åsa Fång
 operasångaren Anders Lorentzson
 konstsmeden Tore Svensson
 operasångerskan Annalena Persson
 konstnären Anna-Maria Ekstrand
 konstnären Yngve Brothén

2004  skådespelerskan Hanna Bogren
 skådespelaren Johan Gry
 slagverkaren Daniel Berg
 multiartisten Nina Åkerblom Nielsen
 skulptören Claes Hake
 konstnären Marie Capaldi

2003  violinisten Sara Trobäck
 sångerskan Lindha Svantesson
 trubaduren Axel Falk
 konstnären Maria Lindberg
 konstnären Christina Skårud
 keramikern Herman Fogelin
 keramikern Eva Hild

2002  violinisten Anders Hjortvall
 flöjtisten Ann Elkjär Hansen
 dansaren Isabel Fortes
 dansaren Therese Fredriksson
 fotografen Mikael Olsson
 konstnären Ulf Kihlander
 konstnären Kent Karlsson
 fotografen Monica Englund

2001  sopranen Camilla Tilling
 trubaduren Martin Bagge
 konstnären Katarina Andersson
 konstnären Lars-Göran Nilsson
 konstnären Lars Blomqvist
 konstnären Kent Lindfors
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1997

2000  Kungsbacka pianotrio: 
 violinisten Malin Broman 
 cellisten Jesper Svedberg 
 pianisten Simon Crawford-Phillips
 konstnären Ewa Brodin
 konstnären Jarl Ingvarsson
 konstnären Berit Lindfeldt 
 konstnären Jens Fänge
 konstnären Pekka Söderberg

1999  konstnären Lars Hansson
 konstnären Pål Svensson
 konstnären Leo Pettersson
 konstnären Britt Ignell
 konstnären Jill Lindström

1998  litteraturkritikern Jonas J Magnusson
 författaren Rose-Marie Nilsson
 poeten Jörgen Lind
 författaren Margareta Lindholm
 Teater Bhopa
 ( Johan Holmberg & Alexander Öberg )
 författaren Gunnar D Hansson

1997  kostymdesignern Linda Carlén
 tonsättaren Joel Eriksson
 keramikern Eva Hild
 konstnären Per Petersson
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