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Gagnef, hemmaplan, inte långt från min barndom. Jag ska ge en konsert med min duo Fjarill. Vi ska 

strax spela och sjunga sånger på våra respektive modersmål - Svenska och Afrikaans. Hanmari 

kommer från Pretoria i Sydafrika och jag från Falun och det är en av våra få konserter i Sverige. 

Annars spelar vi främst i Tyskland sedan femton år tillbaka. Gagnefs kyrka står vit i solnedgången 

och den ligger så fint på ett stort vackert fält. Långt bort ligger horisonten med bergen. Dalarna. 

Hemlängtan. Blått ljus. Och det är just detta vi ska sjunga och spela om, om en dryg timme. Jag är 

hemma och är nog nervös fast jag inte vill låta den känslan ta över. Det är många faktorer i mig som 

reagerar lite starkare när jag spelar hemmavid. I Tyskland sjunger jag även där på mitt modersmål 

och eftersom ingen riktigt förstår svenska, utom jag själv, får jag behålla intimiteten för mig. 

Balansen 

Hanmari är uppflugen från Hamburg. Hon kommer med ett påtagligt lugn långt bort ifrån en annan 

klarhet. Under soundchecken fungerar allting väldigt bra, sångerna sitter och ljudteknikern hänger 

med på frekvenser och nyanseringar. 

Timmen innan konserten minns jag att allt är stilla, som innan ett åskväder, och vi är helt ensamma i 

kyrkan. Vi gör oss färdiga, sminkar oss och småpratar, glömmer nästan bort att förbereda setlistan, 

och allt känns nästan lite för vardagligt trots att det snart är vår konsert. Vi tar lite fotos för 

Facebook och Instagram, skojar runt lite. Snackar om att byta frisyrer. Klippa kort kanske? Vi 

betraktar varandra att allt sitter som det ska och tycker faktiskt att vi är rätt snygga just för att 

rynkor börjar synas. Och vi ser gräsligt mycket fram emot konserten och resan vi ska göra med 

publiken och efteråt blir det jordnötter och det obligatoriska rödvinet. Ett glas för rynkornas skull 

kör vi på. Vi är rätt fixerade vid utseendet och skojar om detta och „fular oss“ lite extra just därför. 

Speciellt innan konserten. Vi är så himla skönt triviala. 

Jag tror att det har att göra med att vi har så vanan inne med dessa uppträdanden att man nästan 

glömmer det stora. Eller lär sig glömma det stora. Att istället behandla sig själv och sin omgivning 

och alltet med lite lätthet för att få in balansen.  Att inte falla över i en för stark nervös känsla men 

även inte vara för likgiltig. Oftast när vi går in på scenen och ser all publik förstår vi allvaret och 

ansvaret för det vi gör.  
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Aristoteles formulerar i sin ide i den Nikomachiska etiken att man försöker hitta en slags 

„måttlighet för situationen“.  Att de känslor vi har i våra liv inte får gå till överdrift (eller underdrift) 

utan att man istället försöker få in den rätta balansen. Vi bör finna denna balans i varje enskild 

situation för då blir livet så mycket smidigare.  1

„Förträffligheten är med andra ord en slags måttlighet, eftersom den ju syftar till det rätta 

måttet i precis den föreliggande situationen.“  2

Att hitta en slags måttlighet mellan två yttre beteenden i en absolut unik situation. Jag minns mina 

första uppträdanden i början av min musikkarriär och mina starka nervösa reaktioner innan; dåligt 

humör och nog rätt arrogant mot omgivningen som „måste förstå mig“. Ändå var detta då 

nödvändigt för erfarenheten. Och  det är viktigt att gå över gränserna tänker jag. Det är just där man 

finner mycket spännande och avvikande. Jag kan nog vara en extrem person tror jag och har testat 

en hel del som inte varit så bra. Mycket som inte passat mig. Och barnet testar ju ständigt sina 

gränser i det icke måttliga och genom dessa erfarenheter så småningom „pejla in“ för att finna 

måttligheten.  

Det är, med rätta, mycket att vara nervös för inför en konsert. Det är alltid några ögonblick av en 

samlad cocktail av extrema känslor som sveper över mig innan jag går upp på scenen. Ett tryck i 

magen av flykt, och en lätt åtsnörpning i halsen, mina kalla händer. Jag är på spänning och taggad. 

Tröttheten har tidigare under eftermiddagen, varit på besök, oftast i bilen då vi sitter på Autobahn. 

Vi brukar turas om att sova en halvtimme medans den andra kör. Då är man otroligt seg och tänker 

långsamt. I början trodde jag att jag att jag höll på att bli sjuk under de här faserna men nu har jag 

förstått att det är en del i min kroppsliga och själsliga förberedelse inför konserten. En timme innan 

har vi oftast möjligheten att dra oss tillbaka och samla oss och kort innan är vi helt förberedda 

mentalt. Kroppen och själen är helt förberedda att göra denna enda sak - sjunga, spela och andas in 

och andas ut tillsammans med publiken.  

Hos oss vilar ansvaret att finna djupet och autenticiteten och ge just av detta till åhöraren. För det är 

därför publiken kommer. De få gånger som vi inte klarat detta och varit långt bort från känslorna 

Aristoteles, den Nikomachiska etiken, Daidalos Göteborg 2012 s. 1611

�  Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur, Lund 1998, s.342
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har vi bara blivit trötta.  Det räcker inte med att spela något perfekt om inte djupet finns med. „Om 

vi utför en handling utan känslor är vi enligt Aristoteles mindre dugliga personer än om valet görs 

med känslor“  Det är när man slappnar av, stänger av ögonen och får in en annan frekvens i 3

spelandet, samtidigt som man är klarvaken (och när man tar riskerna att det kan gå åt fanders under 

improvisationen som man seglar på och balanserar), det är då vi når ut ur oss, och fram till 

publiken, och det blir så härligt stort inom och utom. Man låter rädslan gå och vet ej vad som 

kommer att ske.   

„I never shall know the end of  history because I never shall see the end of it „  4

Men nu känns det annorlunda och något försöker tro att det är som vanligt. Vi centrerar oss med en 

kort tackbön att allt kommer att går bra medan kyrkan fylls. Jag är glad för alla de besökare som 

kommer även om de inte är många i jämförelse med konserterna i Tyskland. Min familj kommer 

och nära vänner och jag får en ovan klump i magen som gör mig seg och flegmatisk. Sedan är 

konserten igång efter ett välkomsttal från prästen. Jag sitter vid flygeln och Hanmari står med fiolen 

och kyrkan fylls av vår musik. Jag är spänd men möter Hanmaris klara uppmuntrande blick. Så 

dyker vi förtroligt in i sången, jag sluter mina ögon för att inte störas av det yttre och vi börjar leka 

och ha kul. Det flyter och vi befinner oss inte längre i kyrkan utan någonstans där inget annat finns 

mer än samspelet mellan tonerna och det är bara just det som räknas. 

Att låta sig störas eller ej, att göra något eller ej? 

När vi är som mest uppe i leken börjar det pipa i öronen av två toner i en ful ters som går upp och 

ner. Tonarten är svår att definiera. Vi rycker båda till och vaknar upp i den nyktra verkligheten. Men 

tutandet slutar lika fort som det kom och vi kommer på fötter igen och kan spela vidare. Precis när 

vi återfår närvaron och innerligheten är återigen tjutet där och lägger en dimma över alltet. Oljudet  

skär igenom hela min hemlängtan. Det är rätt outhärdligt faktiskt men vi tittar på varandra och ler 

och tänker att „jaja detta klarar vi, vi har varit med om liknande tidigare“ och  stänger ögonen och 

centrerar oss. Det funkar till en viss mån men glädjen i skapandet är lite skadat i kanten. Vi ger inte 

längre allt utan kämpar om närvaron och den kreativa existensen. Jag glömmer textpassager och jag 

vet att längst fram sitter min gamla lärarinna som extra kommit för att lyssna på Pär Lagerkvists 

 Ingela Josefson s.333

 Gunnar Bergendal, Ansvarig handling, Dialoger Stockholm, 2010, s. 87 4
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tonsatta dikter. Nej! Vad ska jag göra, avbryta mitt i eller fortsätta med halv glädje? Här handlar det 

om vad som är bäst för den här situationen och jag vet faktiskt inte. 

 „Det är i det goda omdömet i den konkreta situationen som den praktiska visdomen visar sig.“  5

Jo just det och just nu i detta skeende vet jag inte vad som är bäst för den här unika situationen.  

Efter första sången går jag fram till kvinnan som sitter i en rullstol och som har Parkinson. Hon har  

ett medicinskt larm och det är det som tjuter. Hon verkar själv bli väldigt skärrad av ljudet. „Kan jag 

hjälpa till med något?“ „Nej nej allt är bra det har löst sig fortsätt ni.“ Hon viftar att vi ska fortsätta. 

Hon verkar förlägen av min fråga vilket jag starkt känner av därför att jag är så öppen och 

transparent och mitt uppe i konserten. Jag blir själv förlägen och obenägen. Märkligt, men 

kontakten med kvinnan är väldigt känslostark och samtidigt skamfull. Det är som att en dörr är låst. 

Istället för att grundligt gå igenom larmet och göra en liten paus i konserten för att lösa det hela är 

jag som förlamad. Så istället  fortsätter vi. 

Oljudet pågår under fyra sånger fram och tillbaka. Och vi är duktiga. Men vi tappar energi och 

spelar istället på en autopilot. Musiken är inte längre en del i mig utan jag letar utanför mig själv 

samtidigt som tankarna och tvivlet stör. Huvudet är fullt av ovidkommande saker. 

„Wage es weise zu sein“ (Immanuel Kant).          (övers. Våga vara vis) 6

Eftersom den här lilla kreativa oförklarliga „Muse“ som sitter inne i oss och som så lätt blir förstörd 

av det yttre behöver man finna en atmosfär som gynnar den. Att våga kunna och våga vara vis 

„sapere aude“ och att stå för det som krävs av situationen.  Ja att handla med ansvar. Och att man 7

också måste våga göra saker som är jobbiga för att växa över sig själv, att helt enkelt komma ut ur 

sin bekväma zon. För det är där man utvecklar sig. Men jag är som sagt förlamad och halvt inne i en 

annan sfär på något sätt där jag varken kan avsluta musiken helt eller börja om igen vilket blir en 

återvändsgränd för det kreativa. 

 Citat av Niklas Hald som föreläste om „hermeneutiken“ (tolkningskonsten) av Hans-Georg Gadamer vid kursen 5

Praktiskt kunskap på Stockholms konstnärliga högskola 7 Okt 2019

 Gunnar Bergendal s. 346

 Ibid.7
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När oljudet återkommer börjar Hanmari och jag improvisera runt larmets fula ters. Jag står nu 

framme och sjunger och spelar på en Kalimba (ett tumpiano). Vi försöker finna en harmoni mellan 

ljuden och det funkar ett tag men tonerna svajar lite i intonationen. Vi inbillar oss att oljudet tillhör 

en antik synt som byggts i Paris på 1930 talet vid namn „Ondes Martenot“,  som vi brukar spela på 

konserterna i Hamburg och som faktiskt kan låta lite pipigt. Vi flyr ifrån och in i fantasin för att 

klara oss. De som sitter längst fram blir ju lika störda som vi, tänker jag och försöker koncentrera 

mig på texten.  

Att inte arrangör eller präst gör något istället. Till sist kommer en tyska fram och kör ner kvinnan 

till ingången. Efteråt tänker jag att det är typiskt att det är en tysk. Kanske det är en fördom jag har 

men svenskar är ofta lite rädda att göra något, kanske någon inte tycker att det är bra eller icke 

politiskt korrekt att flytta på den funktionshindrade kvinnan? Om det hade varit ett skrikande barn 

längst fram skulle ju mamman gått ut. I en tysk by i en liten kyrka kanske det hade varit samma sak, 

men jag eller arrangör hade nog vågat ändra på det. Man kan ofta skilja på sak och person i 

Tyskland. 

Min erfarenhet är att jag får ta mera plats i Tyskland, använda mera av mina personliga register, 

även de lite mera grova. Jag tror att folk är vana att vara mera ärliga och öppna i kommunikationen. 

Tyskland har liksom inget att förlora är min tanke nu. Tyskland har varit med om två krig som har 

traumatiserat flera generationer och just därför gjort människorna ödmjukare, tänjbarare och mera 

handlingskraftiga för att överleva. De tyskar jag känner vet att man inte klarar sig utan varandra. 

Tysken är ärlig och hjälpsam i mina ögon men kanske inte alltid överdrivet artig. Ett ja är ett ja och 

ett nej är ett nej. Det finns inte så mycket mellan raderna som kan feltolkas. Samtidigt finns denna 

grovhet och ohövlighet i den tyska mentaliteten och en kyla som kanske inte är så elegant. Man blir 

inte vyssjad med i onödan. 

I Sverige bör man hålla skenet uppe på något sätt tycker jag, vara modernast inom teknik, utseende 

och hur man beter sig. Nästan som tonåringar kollar man in hur andra gör och rättar sig i ledet. Det 

blir liksom lite självupptaget om man lägger stor vikt vid vad andra tänker. Och man sticker inte ut 

utan visar upp en oerhörd fin fasad. I ett överlevnadsland som Tyskland blir detta nästan ett 
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dekadent beteende. Ändå finns det många likheter mellan de båda länderna. Det var någon som sa 

att Sverige är som Tysklands yngre syskon vilket jag känner igen mig i.  

Förståelsen och interpretationen 

Dina händer har en själ djupt in i dig 

Det vet jag väl där bor den dina händers själ 

De har sitt stilla ljus där inifrån 

Ej ifrån stjärnornas fjärran hus är det ett lån 

Det är din egen rikedom så gåtfullt din 

I ljus som ej ur rymden kom 

O slut mig in  8

Den här dikten av Pär Lagerkvist tycker jag mycket om och för mig handlar den om att våra 

handlingar och begåvningar kommer inifrån oss själva och att meningen är att utveckla dessa i 

världen. Och samtidigt uppfattar kanske någon denna dikt på ett helt annat sätt just därför att varje 

människa finns någon annanstans i sin utveckling av förståelsen. När vi betraktar ett konstverk eller 

lyssnar på en sång eller tittar på något som intresserar oss, handlar det om vår egen interpretation 

och utveckling som samtidigt är i ständig förändring. Därför bör även konstnären ju vara finkänslig 

i sitt skapande så att mottagaren får friheten att ta in. Medans jag ger av min konsert på mitt eget 

sätt tar mottagaren in på sitt sätt.  

„ Das Vorbild und Beispiel gibt dem Geschmack eine Spur, seinen eigenen Gang zu 

nehmen, nimmt ihm aber die eigentliche Aufgabe nicht ab. Denn der Geschmack muss ein 

selbsteigenes Vermögen sein.“   9

Vad Hans-Georg Gadamer menar här är att allt omkring oss är exempel och förebilder för att ge 

varje människas utveckling en möjlighet för att finna sin egen väg och själva uppgiften i detta tas 

inte ifrån någon. Jag tänker att vi ger musiken till publiken, själva uppgiften att bearbeta dessa sker 

hos lyssnaren. Och detta kan bara ske om man är autentisk och autonom. 

 Pär Lagerkvist, Samlade dikter, Stockholm 2016, s. 2758

 Hans-Georg Gadamer „Wahrheit und Methode“ Tübingen 2010, s. 489
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Med mina fingertoppar, som är fulla av nervceller och som vill reagera och arbeta med underlaget, i 

detta fall pianots tangenter, trycker jag ner dessa som formar toner och ackord samtidigt som min 

röst formar toner och melodier som samspelar och harmonierar.  Dessa nervceller banar direkt en 

väg upp till hjärnan där synapserna stabiliseras. Mina öron lystrar, kroppen och musklerna 

aktiveras. Jag är alert. I detta eviga praktiska upprepande, fördjupas melodin, känslorna och 

erfarenheten i samklang med Hanmari, publiken och rummet och det uppstår en samverkan i 

hjärnan på så många punkter som man bara inte kan förstå. Just därför är den fysikaliska i rummet 

etablerade stämningen mycket stark, individuell och för situationen unik.  

När jag studerade Funktionsorienterad Musikterapi (FMT) i Uppsala för musikterapeuten och 

grundaren till metoden, Lasse Hjelm, pratade han mycket om att man bara kan utvecklas som 

människa i samverkan med andra. Och även om man kanske inte riktigt förstår just i ögonblicket så 

börjar något att etableras i hjärnan när vi musicerar. Just därför är det ju av stor vikt att förfina sin 

konstart i själva utbytet och samverkan med andra. Lasse Hjelm menade att det inte bara handlar 

om att „öva“ utan att på ett djupare plan, med alla sinnen och rörelser handla så att man får en 

djupare erfarenhet.  Och i detta djup finns alla känslor och sinnen med på köpet. Och jag refererar 

ännu en gång till Aristoteles när han menar att man är mera „duglig“ när känslorna är med. När alla 

sinnen är på:  
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„Dugligheten är den omdömesgilla handlingen“  som man får genom livserfarenheterna. 10

Sårbarheten och helheten 

För cirka femton år sedan möter jag på ett tåg den nu avlidne pianisten Esbjörn Svensson. Vi har ett 

väldigt fint samtal om musicerandet. Och vi kommer fram till att det i längden tråkigaste som finns 

är att spela själv (om man inte har en väldigt stark interaktion med publiken) och att delad glädje är 

dubbel glädje. När vi säger adjö till varandra känner vi oss ett steg vidare i förståelsen och vi möts 

aldrig mer. Men jag blir så omtumlad av vårt möte att jag skriver en sång dedicerad till honom. Den 

släpptes på Fjarills skiva „Pilgrim“ 2008: 

Andan 

Mol allena står jag på en jord så full av färger så full av mod 

Jag andas ljuset och doften av den värld som aldrig står still som alltid är på färd 

Du spelar en sång om mörker och ljus jag andas andäktigt till din lugna rytm 

Som berättar om liv och död och liv på nytt om kometer och jordskalv som skakar om vår 

Sårbara värld sårbara värld sårbara jord sårbara jord 

I mitten är ljuset så lugnt och stilla och tyst i tidlösheten blir jag äntligen kysst. 

Vi är så sårbara vi människor och allt kan så lätt braka ihop i våra liv. Esbjörn Svensson gick bort i 

en dykolycka. Om vi förstår vår sårbarhet finner vi en måttlighet som gör att vi handlar mera 

omdömesgillt inför oss själva och vår omgivning tänker jag. För mig är Esbjörn Svensson en stark 

förebild både som musiker och människa. I min värld förfogade han över en praktisk visdom som 

jag kände på konserterna han gav. Han fångade upp de magiska ögonblicken med sina kolleger mest 

hela tiden och deras konserter var rena balanserande improvisationer utan början och slut. För att 

återkomma till vårt möte så tror jag att det är det som Hannah Arendt beskriver i ordet „Vita 

Aktiva“.  Att samverkan och handlandet är så essentiellt mellan människorna. Här ligger magin 11

och allt ursprung till allt skapande eller? En enda hjärncell kan ju inte åstadkomma något. Men det 

som finns mellan cellerna, mellan oss människor är banden som förenar oss, som synapser, och det 

är bara precis denna kontakt mellan som ger förståelsen till varandra. Samma sak handlar Lasse 

Hjelms tankar om musikterapi om som jag skrev om tidigare.  

 Citat av Ingela Josefson från föreläsningen på kursen „Praktisk kunskap“, SKH hösten 201910

 Hannah Arendt „Vita activa oder vom tätigen Leben“ Piper Verlag München 2002 s. 3311
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När jag uppträder inför publik det är då, den riktiga utvecklingen och fördjupningen sker. Därför är 

jag så tacksam att folk vill lyssna till det vi gör. Det har att göra med den där energin som vi utbyter 

med varandra. Det är ett utbyte på samma sätt som förlängningen och etablerandet av synapser i 

hjärnan. Jag ger av mig av mina, för situationen speciella frekvenser i rösten och musiken, publiken 

andas in och andas ut och ger tillbaka till mig så att jag kan sjunga vidare av min berättelse. När så 

många sinnen som möjligt aktiveras det är då något större händer. Då är känslorna med. När man 

bara repar och experimenterar teoretiskt med melodin och texten hemma finns inte känslan eller den 

gemensamma inspirationen där. Just därför spelar jag i Gagnefs kyrka bland allt Dalfolk.  

„För hvarje nytt band som knytes till mellan omvärlden och mig själf, är det en punkt i min 

själ som får liv; detta återknytande af banden - denna religio och återförening med det hela 

är som regn på förtorkade rötter och är själens rätta fröjd.“   12

Hans Larsson beskriver precis den här känslan av förlösning och förståelse i dessa „flowögonblick“.  

Jag tror att det är när man sammanlänkar det kreativa med tanken, alltså aktivt men även 

kontemplativt tillsammans med andra som det flyter. För när det flyter, finns det något mellan 

tonerna som varken jag eller mina medmusiker har så mycket att göra med. Och i detta neutrum, 

bortom en själv men ändå inom en, utvecklas man och man kan betrakta något på avstånd trots att 

man är inne i skeendet. Jag måste här tänka på Hans Larssons  „Comprehensio aesthetica“. När det 

här gåtfulla på scenen sker känns allting självklart. Det finns en förståelse som inte går att förklara 

teoretiskt. Då känner publiken av oss och vi känner av dem. Det blir något som är större och  allt är 

i rörelse som en intuitiv och kollektiv tanke och handling.  Och jag tar för givet att detta ska ske i 13

Gagnef med, för det funkar ju i Tyskland. 

För att stärka och utveckla ett samhälle bör vi förstå olikheter hos varandra istället för att vara rädd 

för dessa. Det här kräver naturligtvis att samhället ger oss en möjlighet att vara kreativa och finna 

sin egen ventil för detta. Det är väl därför som vi är här på jorden för att mer och mer förstå? 

Hannah Arendt vill helst inte betraktas som en filosof. För inom filosofin verkar det vara så att man 

inskränker sig att betrakta världen utifrån men Arendt menar att för att förstå världen bör man 

handla, arbeta och leva med de världsliga verktygen i samverkan mellan människor så att 

 Hans Larsson, Intuition några ord om diktning och vetenskap,Dialoger Stockholm 2012 s. 19-2012

 Larsson, Intuition S. 25-2613
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erfarenheterna förankrar sig i oss, annars blir allt på en teoretisk nivå. Ja i själva skapandet, (för mig 

musicerandet), utforskandet, testandet med andra. Jag tror att det är detta som hon menar är en del 

av ordet politik. Att „Vita Aktiva“ är en alltigenom aktiv process under hela livet i samverkan med 

andra människor i människors gemensamma utveckling för att som sagt, mer och mer utvecklas och 

förstå världen.  Ja! Och det är ju logiskt egentligen. 14

I Tyskland 

Walden, musikskapandet, kontemplationen och min röst 

Min man och jag byggde för två år sedan ett litet hus bredvid vårt hus i Hamburg som ligger direkt 

invid skogen. Walden studio kallar vi den efter författaren och poeten Henry David Thoreaus roman 

med samma namn „Walden“ som också är hans mest kända bok och en klassiker.  Den beskriver 15

hans flytt till den enkla stugan för att finna kontemplation. Han levde under två års tid i stugan där 

han skrev dagbok och levde nära naturen. Han får väldigt vackra erfarenheter av sina möten med 

skogen, sjön och djuren. När han ger sig ut i den omgivande skogen, som ligger utanför staden 

Concord i Kanada, beskriver han sina nästan transcendentala upplevelser av total närvaro med sin 

stilla omgivning. Han märker även hur mycket förändringar det är som sker på en och samma plats i 

naturen och hur spännande det är att sitta stilla i flera timmar och känna tillhörigheten till något 

större.  16

I Walden studio finns bara det som förknippas med musik tillgängligt. Den har en stor och generös 

akustik och tonerna bara kommer av sig själva när vi musicerar. Annars är det väldigt spartanskt 

inrett för att sinnena inte ska låta sig störas. Vi vill finna närvaron härinne. Det finns fönster överallt 

mot lövskogen och ett fönster upp i taket. Över taket växer en ek som man skönjer genom fönstret. 

Det står en flygel mitt i rummet, en säng och en bokhylla med anteckningsböcker och notpapper. En 

trappa upp på en alkov finns inspelningsstudion, mikrofoner och instrument.  

Här drar jag mig tillbaka från vardagslarmet. Min man är trumslagare och trummar tre timmar varje 

dag längst upp i vår bostad. Min son trummar nästan lika mycket som sin far längst ner i huset. 

Hannah Arendt, Philosophie Magazin „Hannah Arendt - die Freiheit des Denkens“   red. Catherine Newmark
14

 s. 95

Henry Thoureau „Walden oder „Leben in den Wäldern“ Diogenes Verlag Zürich 200715

 Sveriges Radio P1, „Filosofiska rummet“, Thoreau - en tänkare för vår tid? Söndag 8 december 2019
16
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Ibland trummar de samtidigt. Min yngre son spelar trumpet. Vårt gamla lyhörda hus skakar ofta av 

alla rytmer och höga ljud och jag skakar med i bara farten. Jag hör ibland inte ens mina tankar. När 

Walden studio byggs får jag det som min tillflyktsort, och sedan dess har nya spännande sånger 

kommit till. Jag tror att all högljuddhet är bra för min musik, då det gör mig ännu mera lyhörd för 

det andra, för närvaron. Och här har vår senaste skiva „Midsommar“ skapats.  

Att göra musik är för mig kontemplativt. Kontemplation är i princip när man riktar tanken och 

blicken mot något som händer eller hänt i det aktiva livet, som ett lugnt betraktande, som att se inåt. 

Det är ett aktivt och passivt tillstånd samtidigt. Hannah Arendt beskriver att vi människor alltid är 

beroende av den aktiva handlingen för att överhuvudtaget existera, växa och fungera i världen. Allt 

som produceras av människan kommer från handlingen. Samtidigt är det det kontemplativa 

bearbetandet, ifrågasättandet och tillbakadragandet, som Henry David Thoureau gör i sin bok om 

„Walden“,  den viktiga processen för att kunna återkomma till det aktiva livet „Vita aktiva“ tror jag. 

„Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, zeigen aktiv die 

personale Einzigartigkeit ihres Wesens.“  (Hannah Ahrend)  17

Min tolkning: I handlandet och talandet uppenbarar människan sig om vem hon verkligen är och 

visar aktivt hennes personliga egenart och existens. Arendt beskriver att det kontemplativa livet 

„Vita contemplativa“ är väldigt essentiellt för att utvecklas som människa då det är där vi i lugn och 

ro med tankens hjälp kan abstrahera, analysera, bearbeta, urskilja och förstå sammanhangen och det 

vi varit med om. Ja det är för ett samhälle essentiellt. Men man kan inte enbart stanna i detta 

tillstånd. Det går inte ens. Det skulle bli ensamt och ja det går inte att leva eller överleva på det 

sättet. Därför står det aktiva livet  „Vita activa“ före „Vita contemplativa“ på något sätt såsom jag 

har förstått det. Livet är och förblir alltid det aktiva, där man inkluderar kontemplationen.   18

Det är min inre avsikt att finna lugnet efter omskakningar. Inte bara från min familjs höga ljudnivå 

men även från omvärlden. Alla intryck man tar in varje dag som strömmar över en. Beslut man tar,  

utmaningar, sorger och andra starka känslor, funderingar, ideer, fantasier och oro som livet ger, allt 

Hannah Arendt, Philosophie Magazin „Hannah Arendt - die Freiheit des Denkens“   red. Martin Legos und Catherine 17

Newmark s. 95

ibid.18
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som skaver landar inom en, och detta måste ju ut igen. Då kommer även musiken till.  Som en tröst 

och bearbetning, som ett avstånd och balans. Ja musiken vaggar mig och min röst, och sången 

värmer mig inifrån och jag känner mig som nyduschad, detta känner jag även ofta efter en konsert, 

ren och utbytt. På det sättet kan jag återigen vara i den aktiva världen. 

Visst är jag en sångerska fast jag inte tänker på det så ofta. För jag sjunger. Rösten sitter inne i min 

kropp som en egen fågel. Jag tycker om den och jag njuter när jag sjunger. Men jag övar aldrig 

enbart rösten. Sjunger aldrig upp mig. Rösten bara finns där och det känns inte som att jag ska störa 

den. Den kommer till mig och utvecklas när jag spelar, komponerar och när vi uppträder. När jag 

sjunger känner jag mig inom mig. 

 Sedan 1993 lever jag i Tyskland. Men redan som liten komponerar jag och jag funderar ett tag på 

att studera musik. Från 7-årsåldern får jag pianolektioner, sjunger i flickkörer, ordnar senare 

kabaréer och gör ständigt nya låtar, senare på gymnasiet tonsätter jag inledningen till Illiaden och 

Odyssen vilket blir väldigt roligt. Med sången går vi runt i alla klasser och sjunger - en spontanide’ 

från vår svenskalärare. Efter gymnasiet söker jag mig utomlands. Av flera orsaker pluggar jag till 

socionom i Tyskland. 

AIMA 

År 2000 börjar mitt musikliv ta fart på allvar. Som en tidsinställd bomb öppnar sig en ny värld. 

Många nya människor bara trillar in i mitt liv. Och alla är jazzmusiker. En av dessa heter Martin 

Tingvall (även en strandsatt svensk i Hamburg, och vi finner att vi har samma musikaliska 

förståelse i början). Jag får ett stipendium från en stiftelse till att köpa en digital inspelningsstudio, 

och vi jobbar hela nätterna och leker med toner, sound och melodier. Det blir verkligen ett kreativt 

flyt. Vi skapar ett eget melankoliskt folkloristiskt jazz-sound och vinner mer och mer publik. Vi 

kallar oss AIMA. Nu när jag lyssnar på vår musik idag så låter allting så oskyldigt och faktiskt inte 

riktigt stabilt, men nytt och fräscht på något sätt. Vi jobbar ihop i tre år och vi uppträder överallt 

som det går, i och utanför Hamburg. Vi spelar från den minsta lilla rökiga klubben Bucanero Bar, 

nere i Hamburgs hamn alldeles bredvid Reeperbahn, till den mest ansedda i Hamburg -Mojo Club. 

Oj vad vi växer under den här tiden. Vi tror på oss, och har en släng av lite nybörjarhybris. Det är en 

underbar tid. Under sista året vill Martin att AIMA ska producera en popskiva på engelska och det 

är här som allt vänder. Vi får flera erbjudanden och ett nyckelminne är när vi får inbjudan av 
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musikproducenten från “Alphaville“ att komma till Berlin. I maj 2003 uppträder vi för honom. Och 

när han frågar om det är ärligt det vi gör, blir detta för mig en „aha upplevelse“ då jag förstår att jag 

håller på att gå åt fel håll. Frågan är ju så otroligt på pricken för jag känner mig just inte ärlig 

längre. Musiken saknar ett djup och har gått över till att kopiera andra. Känslorna finns inte med 

mig och då kan jag inte sjunga bra. Min engelska sångröst sitter inte lika djupt i mig som min 

svenska. Kroppen och själen vill inte, ingenting känns måttligt mellan oss så det spricker med 

AIMA. Med Martin samlar jag en massa kunskap och erfarenheter på alla plan. Och det är definitivt 

tre intensiva och lärorika år.  

Fjarill 

FF

Vi spelar piano, fiol, elgitarr, kristall, tumpiano och sjunger tillsammans. Och vi komponerar och 

omvandlar känslor och livserfarenheter i sånger. Hanmari kommer från Sydafrika och är utbildad i 

Pretoria till klassisk violinist från början men hon är även en multiinstrumentalist och har ett gehör, 

inte bara musikaliskt, även som människa. Om jag gnolar på en melodi, halvt omedvetet, fångar hon 

upp den innan den försvinner. I Läkarens yrkeskunnande står det att Aristoteles inte gör en så skarp 

åtskillnad mellan kunskap och känslor för det är i hennes praktiska och känslomässiga visdom, i 

föreningen, som den praktiska kunskapen  kommer till uttryck.  Jag upplever Hanmari som väldigt 19

Josefson s.3319
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empatisk och intuitiv och som tillsammans med hennes kunskap och vishet kan känna in sig och 

fånga upp sången i rätt ögonblick. Det handlar om timing. Och vi finner melodier överallt. Först 

kommer musiken. Vi försöker pejla in vad den vill säga oss och lyssnar noga till melodin. Vi vill 

veta vad sången säger oss. Till exempel tolkar vi att en sång låter som vinden, den är varm och 

ljummen. Ur den skapar vi texten som då får handla om vinden. Titeln blir Mapefo (modervind på 

Zulu). En annan sång heter Stark för melodin kändes stark och det blev även titeln till vårt 

debutalbum.  

Oftast finner jag på melodierna som bara är prototyper, själva manifesterandet till färdig arrangerad 

sång gör vi oftast ihop, eller snarare kommer den av sig själv när vi spelar. Och inspirationen finns 

ju överallt, man måste bara se den och fånga in den i det rätta ögonblicket. Och när detta sker är allt 

så vaket och alert. Som Hans Larsson säger;  

„Det ligger i den öppnaste dag, att dessa stunder äro ögonblicken för vår största spänstighet…“  20

Kruxet är att man måste finna och ge sig rum för detta och inte minst vara med människor som har 

förståelse för detta viktiga. Vi komponerar även sånger med redan färdig text, som med Pär 

Lagerkvist eller med Nelly Sachs. Här används ett annat sätt. Texten har ju redan en rytm som jag 

får finna en melodi till. Pär Lagerkvists texter kan vara rätt tunga tycker jag. För att finna balansen 

försöker jag få en enklare melodi då. Det kan bli för mycket med svår text samt svår melodi. Men 

ibland kan det även bli både och. Som på en dikt „Ljus från utslocknande stjärnor“. Här blev texten 

och sången väldigt känslostark och tung. Det får vara så ibland också tänker jag.  

Allt runt konserterna 

Varje konsert har sin egen art och är sitt eget enskilda fall. Vi har spelat i små vardagsrum med folk 

sittande direkt framför nosen och vi har spelat i stora salar med över 2000 åhörare. Vi åker runt i 

Tyskland i början och spelar i kyrkor och klubbar för två till tre personer i publiken under det första 

året och vi tar många gig utan lön. Vi bor på vandrarhem och kör runt i vår gamla Mercedes. Det är 

en riktig road tour i början! 

Vi pressar cd skivor själva och säljer och spelar på marknader och små festivaler och vinner mer 

och mer publik. Detta har gjort oss rätt starka att klara av många utmaningar som senare varit bra att 

Larsson s.59 20
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ha. Att släpa instrument, koffertar och Cd-skivor runt Förbundsrepubliken är rätt slitigt men även så 

roligt och lärorikt. Detta gör vi fortfarande men under mycket bättre konditioner. 

Att förhandla gage och att vara tydlig och ha de rätta ramarna inför arrangör och alla bakom scenen, 

samtidigt som man på scenen ger av hela sig, öppnar sig och förskjuter på gränser för att „nå ut“ till 

publiken, är en balansgång som är svår ibland. Vi har många roller vid olika tidpunkter och vi har 

samlat olika erfarenheter om arrangörer, publik och tontekniker under åren och vet ungefär hur de 

funkar. Nuförtiden tar vi med oss vår egen tekniker vilket kostar mycket mindre energi än att varje 

gång konfrontera nya människor som ju inte känner till vår musik.  

Samtidigt blir man förundrad över att vissa saker ändå som sagt är unika för varje tillfälle, vilket gör 

att man inte bara kan falla tillbaka på erfarenheten. En sak har att göra med att publiken ju alltid är 

ny och alla personligheter som sitter och lyssnar ger tillbaka det vi ger. Det är ju en interaktion som 

vi bör hantera väldigt finkänsligt. Till exempel är det stor skillnad att spela i Sachsen Anhalt än i 

Hamburg. Sachsen Anhalt ligger i forna Östtyskland och människorna där har en helt annan 

absorption än i Västtyskland. Energin och stämningen är annorlunda. Det finns en tacksamhet, 

ödmjukhet och gemenskap och ett „insugande“ från publiken i öst, medans i Västtyskland är det 

mera mättat och distanserat. Jag vet inte om man ska dra för förhastade slutsatser men den här 

erfarenheten är väldigt tydlig. Jag tror att det beror på att historien har påverkat människan på ett 

annat sätt i forna Östtyskland än i resten av Tyskland. Såsom även publiken i Sverige ju är väldigt 

annorlunda än i Tyskland. Dalfolk reagerar säkert helt annorlunda än folk från Skåne. Vi har aldrig 

spelat i Skåne men det skulle vara roligt för erfarenheten att se skillnaden. 

Sedan efter konserten när man är så öppen och full av musiken, att då gå ut och signera skivor och 

prata med publiken utan att man ger för mycket eller för lite är också som sagt en balansgång. När 

man t.ex anländer efter en dagsresa på Autobahn och behöver lite tid att ladda inför konserten men 

arrangören hänger distanslöst på en och vill umgås kan det bli lite påfrestande. Eller när de efteråt 

vill fira och man har massor av saker att göra som att packa ihop instrument från scenen och prata 

med besökare. I december 2019 ger vi en konsert i Wolfsburg och då sker just detta -alla vill fira 

efter en lyckad konsert. Det är ju så svårt att avgränsa sig då man ju på ett sätt är beroende av 

arrangörsgänget. Men då jag har en infektion i kroppen tackar jag resolut nej och åker till för mig 

just då världens skönaste ort - hotellsängen.  Den gången får jag till min behövande gräns. 
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Det är flera roller på en kväll som vi har och det vore ju fint att behärska dem alla vid rätt tidpunkt. 

Fast det vore nog lite väl idealistiskt att tro att detta skulle gå, för det är ju just i skavankerna som 

nya saker, sånger, kreativa idéer, upplevelser, berättelser etcetera uppstår. Och det är där man lär sig 

nytt. I gränsövergången alltså.  

Att tänka eller inte tänka 

När jag känner det där flegmatiska i mig i konsertens början i Gagnef, när jag trycker undan den där 

föraningen eller rädslan, jag vet faktiskt inte vilket, det att vägra se vad som håller på att ske, det är 

då jag inte litar på min intuition längre. Eller är det så att jag inte vill känna av rädslan att saker 

skulle kunna gå fel? Det är så mycket under den här konserten som vill att jag inte ska lita på mig i 

Gagnef. Jag skjuter och förtränger något. Att vägra förstå sammanhangen, att blunda för helhetens 

rörelse och att bara se till en liten del och samtidigt rädslan för att handla fel. Jag bara måste 

avskärma mig från helheten i kyrkan och istället komma pa fötter och se till att konserten funkar. 

Jag använder mig bara av mina förkunskaper och erfarenheter men är inte vaken för den unika 

situationen. Det unika som hade kunnat utveckla mig vidare istället. 

Hannah Arendt skriver om ett totalitärt beteende. Likriktningen och det icke nyanserade samhället. 

Det finns ingen plats för individualitet vilket gör att man har svårt att lära sig att känna av ett 

djupare jag, och därav även empati till sig själv och andra människor. Och även att handla rätt i rätt 

situation. Något ska inte förstås den vill att det ska vara som det är, den har ingen respekt för 

utvecklingen och rörelsen. Inte tänka. Det här likriktade och grova beteendet finns inom oss alla och 

inom vårt „lilla jag“ inom familjen, inom grupper och nationer. En falsk tolerans. Det kanske är 

därför som ingen i kyrkan vågar flytta på kvinnan? Rädd att göra fel, att bli utpekad? Bättre att 

avvakta. Såsom jag gjorde, såsom prästen gjorde. Eller inte gjorde. Vi sitter alla i ett avvaktande 

vakuum. Var slutar egentligen förståelsen och var börjar den falska toleransen? 

För att kunna handla börjar allt i tanken som en vag ide’ som senare omsätts i handling. Vad jag 

själv erfar med musiken t.ex så släpper tankarna taget när musicerandet och improvisationen tar vid. 

Då tänker man inte längre utan handlar. För när jag tänker förflyttar jag mig bort från sinnevärlden, 

bort från närvaron.  För att komma fram dit har vi tänkt tusen tankar, övat in och handlat för att just 21

 Hannah Arendt, Tanke känsla identitet „Tänkande och moraliska överväganden“ Göteborg 1997 s. 4721
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därför kunna försätta oss i detta kreativa och kontemplativa tillstånd. Och som jag skrev tidigare, 

när man blir störd, sätter tankarna igång igen och planerar för att hitta en lösning. 

Aristoteles beskrev att för att skapa ett gott liv behöver man följande hjälpmedel som jag försöker 

sätta in i min musikaliska kontext: 

1. Veta att -  själva kunskapen bakom kunskapen, musikteorin och de universella verktygens 

handhavande. Var tonerna C, F och G på pianot finns till exempel. Till detta ska jag sjunga en 

melodi som harmonierar. Här har jag mina kunskaper i pianolektioner från min barn och 

ungdom fram till idag, från alla körer jag sjungit med i och i det eviga övandet av sång och 

textmaterial. Senare studierna i Musikterapi i Uppsala och den teoretiska förståelsen. Så lär jag 

mig teoretiskt men det betyder på långa vägar definitivt inte att jag kan dela med mig av detta i 

praktiken. 

2. Veta hur - ja hur går melodierna? Dessa har jag sjungit flera gånger. Här handlar det om träning. 

Lite som att sporta. Kroppen övar in melodierna såsom man bygger upp nya muskler. Ett 

muskelminne utvecklas. Hanmari pratar ofta om att hennes lillfinger är svagt, därför behöver 

hon öva upp sina muskler i handen. Genom övningarna kan kroppen disponeras optimalt och 

man får in en spänstighet i rörelserna utan ansträngning. Ofta är kroppen i vägen för att finna 

den rätta intonationen i instrumentet. När man behärskat detta kan man befria sig från formen. 

När det gäller scenarbetet som musiker handlar det också om flera muskelminnen, då vi 

återknutit många synapser under alla år vid liveuppträdanden. Under två timmar av full 

koncentration aktiveras enormt mycket som  man aldrig kan nå i repetitionerna hemma. En 

konsert är aldrig en konsert innan man stått på scenen och gjort detta „in Echtzeit“. Man kan 

aldrig öva ett uppträdande, man kan bara göra det „live“ eftersom vi är beroende av publiken. 

Just därför kan man göra en „testkonsert“ med publik, då kommer man närmare livekänslan. 

Detta gör vi inför en nytt skivsläpp. 

3. Veta när - När vi spelar in skivan „Midsommar“ i Oktober 2018 har vi med oss ett par svenska 

folkvisor. Dessa kan vi direkt improvisera runt därför att de ligger så djupt förankrade i mig 

sedan barnsben att de inte behöver inövas. Vi pratar inget om hur det ska låta utan spelar direkt 

in och går sedan rakt in improvisationen. Stämningen på sången kommer vi aldrig att kunna 

återskapa, eftersom den är unik. (Om ni har tillgång till att lyssna på Spotify av vår version 
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„Limu Limu lima“  så kan ni höra just denna improvisation) : https://open.spotify.com/track/

6CoWno43MYSAySFP7iVEou?si=_xDL4mroTYeUBykag_lZrA  I „veta när“ handlar det om 

den praktiska visdomen, att vi är så flexibla i den specifika situationen att vi handlar fritt och 

intuitivt. Vi vet helt enkelt utan att tänka, Det är så stabilt. Och på denna punkt kom vi nog 

aldrig riktig fram till i Gagnef. Jag rörde mig mera i „Veta hur“ än i „Veta när“ . 

Avslutningens tankar  

Eftersom vi ofta spelat repertoaren funkar konserten trots skavankerna men det vi vill transportera 

vidare till publiken, det budskap som vi vill och kan uttrycka, får inte den plats som den förtjänar. I 

det stora hela var säkert konserten lyckad på sitt vis, av den responsen som vi fick men det blev inga 

„standing ovations“ i våra egna hjärtan.  

Och ja, det är nog just detta som är lite fascinerande i min situation att just vår utveckling med 

Fjarill befinner sig på en annan nivå i Tyskland än i Sverige och att mina förväntningar att det ska 

vara samma sak som i Tyskland är för höga. Jag lever i illusionen att den svenska publiken ska 

agera som jag är van vid. I vår subjektiva upplevelse känns det som när vi spelade i Tyskland för 

många år sedan. Om det stämmer i verkligheten eller inte vet jag inte. Men den aktiva musikaliska 

utvecklingen är i Tyskland och inte i Sverige. Just därför att publiken har utvecklats gemensamt 

med oss i Tyskland.  Inte bara vi men även publiken har praktisk kunskap om oss. Också att vi 

sjunger på våra modersmål i Tyskland och att ingen förstår språket förändrar lyssnandet hos 

publiken i Sverige. Tyskarna kan utveckla sina egna bilder i huvudet och lyssnar nästan som om vi 

spelar en instrumentalkonsert och kan därför koppla bort intellektet. I Sverige förstår man ju de 

svenska texterna vilka jag annars får „ha för mig själv“. Här blottar jag mer av mig vilket gör mig 

mera sårbar.  

Ofta har har jag tvivlat på om det är rätt att sjunga på svenska i Tyskland. Jag hade kanske varit 

mera framgångsrik, om jag gått över till engelska eller tyska. Men det har aldrig känts riktigt äkta. 

Modersmålet är så nyanserat och klangfärgen blir så nära och det är så sammanflätat av min längtan 

till hemlandet. Ja, längtan hem ja.  Min musik här i Tyskland låter precis som den gör på grund av 

min mix av längtan hem till Dalarna och min närvaro i Hamburg. Musiken kommer härifrån i 

Hamburg och inte från Sverige. Om jag hade bott i Sverige, hade jag ju inte längtat dit och då hade 

andra sånger uppstått. Tyskland, och de människor jag mött på vägen, har gjort mig stark att 

utveckla de verktyg som jag behövt för mitt yrke och för mig som människa. 
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Den här starka längtan och pressen i att komma hem och att bli erkänd i Sverige för den jag blivit i 

Tyskland har med hjälp av det här skrivförsöket bleknat och jag känner mig lättad någonstans.  

Jag tänker att livet är som ett pärlhalsband och varje pärla är sin egen nya situation och erfarenhet 

som vi lär oss av. Pärlan är både ny och bekant då den påminner om saker vi redan varit med om. 

Eftersom den är ny behöver vi improvisera och finna nya lösningar. Improvisationen är en del i 

varje nytt steg i livet. Färdigheterna och erfarenheterna från tidigare är de verktyg vi kan använda 

för att kunna improvisera. Så är varje sång vi spelar „live“ både gammal och ny och tiden binder 

ihop det förgångna med framtiden. 

Här kommer vår sång „Hypnos“ som handlar om illusioner. .https://youtu.be/ZM6c4f1YjsA 

„Die Teile haben sie in der Hand, fehlt leider nur das geistige Band.“   22

Och ändå är delen mindre än helheten. 

 Larsson, “ Intuition“ s. 2722
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https://youtu.be/ZM6c4f1YjsA
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Här flyger fjarill. Taget från vår video „Hypnos“.
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