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FÖRORD

NYA FORMER FÖR LÄRANDE, kunskapsförmedling och innova-
tioner fortsätter att vara något av en röd tråd i Stenastiftelsens 
satsningar. 3 juni 2019 invigdes, under högtidliga och festliga 
former, Ryggmärgsskadecentrum Göteborg, som under en upp-
byggnadsperiod av fem år beviljats stöd om cirka 34 miljoner 
kronor från Stenastiftelsen. Sedan etableringen 2017 har arbetet 
fortskridit i snabb takt. Målet är att detta än så länge unika 
projekt skall bli självfinansierande efter 2021. Centrets utveck-
lingspotential är stor och arbetet mycket lovande. I årets katalog 
finns en längre intervju med centrets projektledare Gunilla 
Åhrén, där syfte och framtidsplaner belyses. 

Det är alltid lika glädjande att ta del av de framgångar som 
såväl de tidigare kulturstipendiaterna som forskningsprojekten 
röner, samt hur stiftelsens uttalade ambition – att stödet skall 
göra skillnad – infrias. 

Högskolan för scen och musiks Artist in Residence-program är 
ytterligare ett exempel på Stenastiftelsens pedagogiska satsningar. 
Hur skådespelaren David Dencik ser på denna nya utmaning 
och roll står också att läsa om i årets katalog. Under perioden 
2018–2020 bidrar tre utövande skådespelare och musiker med 
sina erfarenheter och möter studenterna på musik- och skåde-
spelarutbildningarna som gästande pedagoger. Utöver David 
Dencik är världsmusikern Ross Daly och violinisten Isabelle van 
Keulen knutna till projektet. 

Men 2019 års utan jämförelse största investering är stödet om 
sammanlagt 50 miljoner kronor till uppbyggandet av Universeums 
visualiseringslabb, under ledning av professor Anders Ynnerman, 
världsledande inom sitt område. Här sammanfaller flera av stiftel-
sens fokusområden: satsningar på nya innovativa lärandeprocesser, 
nydanande teknik och mångdisciplinära samarbeten. Den nya 
visualiseringstekniken blir tillgänglig för publik i labbstationer 
och kommer att kunna användas och utnyttjas i flera olika syften 
och sammanhang. Med hjälp av tekniken kan en djupare förstå-
else och insikt uppnås – om mikrokosmos och makrokosmos, om 
rymden, människokroppen, stadsmiljön eller klimatet – för att 
bara ge några exempel. På sikt kommer säkert samarbeten mellan 
olika institutioner och discipliner att etableras för att dra nytta 
av de nya upptäckter som avtäcks. Som pedagogisk plattform 
har projektet stora möjligheter att stärka och utveckla intresset 
för naturvetenskap och teknik, inte minst bland barn och unga. 

God läsning! 

MADELE INE OL SSON ER IKSSON

Ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
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Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Varje år drabbas cirka 300 personer i Sverige av en 
ryggmärgsskada. Det kan vara allt från lättare senso-
riska och motoriska problem till totalförlamning.  
I Västra Götalandsregionen är siffran cirka 55  
personer om året.

För dem, för deras närstående, för alla de yrkesgrup-
per som på olika vis är involverade i vård, forskning, 
rehabilitering och daglig assistans, finns nu det i juni 
2019 invigda RC Göteborg, Ryggmärgsskadecentrum 
Göteborg. Centret tillhandahåller varken vård eller 
rehabilitering. Inriktningen är i stället att vara ett 
kompetenscentrum där lärande, kunskapsförmedling, 
utbildning och samverkan står i fokus. Kurser, föreläs-
ningar, konferenser, inspirationsdagar, basutbildningar, 
nätverksbyggande, webbinarier, allt för att nå ut så 
brett som möjligt. 

Syftet är att på ett konkret och handgripligt sätt 
underlätta vardagen för den ryggmärgsskadade och 

framförallt bidra till att den som skadats själv kan 
styra över sin tillvaro och leva ett så självständigt,  
fullgott och likvärdigt liv som möjligt. 

Projektet är ännu helt unikt i sitt slag. Några 
motsvarande verksamheter existerar inte i resten av 
Sverige. RC Göteborg, som initierades 2017, går nu 
in i en mer uttalad verksamhetsfas, efter en intensiv 
uppbyggnadsperiod. Stenastiftelsens donation om  
34 miljoner kronor under femårsperioden 2017–2021,  
har varit garanten och förutsättningen för centrets till-
komst. Ingenting hade dock kunnat förverkligas utan 
engagemanget, det drivandet arbetet och den breda 
kompetensen hos dem som har varit med om att bygga 
upp verksamheten från grunden.

Vi träffar centrets projektledare, Gunilla Åhrén, 
själv ryggmärgsskadad sedan 28 år tillbaka, en knapp 
vecka före den officiella ingivningen. 

RYGGMÄRGSSK ADECENTRUM 



 1514 CENTRET HAR SINA LOKALER på Högsbo sjukhus, med närhet 
till Rehabiliteringsmedicin, där även rehabilitering för rygg-
märgsskadade bedrivs. Gunilla Åhrén möter oss i en av de långa 
korridorerna och vi installerar oss i ett av konferensrummen.

Vi har läst på en hel del och talat med några av dem som är direkt in-
volverade i projektet. Men vi skulle vilja att du berättade, med egna ord, 
om hur det hela startade, drivkrafterna bakom, själva organisationen. 

– Frågan är var jag skall börja, säger Gunilla Åhrén. Nu är det 
drygt två år sedan Stenastiftelsen beviljade medel för uppbyggna-
den av Ryggmärgsskadecentrum Göteborg. Tanken är att vi med 
tiden skall utvecklas till ett kompetens- och kunskapscentrum när 
det gäller ryggmärgsskador. Dit skall man kunna söka sig oavsett 
om man lever med en ryggmärgsskada, är närstående eller job-
bar inom området på ett eller annat vis. Man kan vara forskare, 
arbeta med medicintekniska produkter, producera hjälpmedel 
inom området, vara kliniskt aktiv inom rehabilitering, personlig 
assistent eller annan omvårdnadspersonal. Till alla de här grup-
perna vill vi sprida kunskap för att dra vårt strå till stacken när 
det gäller att skapa bättre livsvillkor för dem som har skadats.

– Kunskap är inte allena saliggörande, men tillgången till kun-
skap kan ge nya perspektiv, öppna möjligheter, flytta gränser. Lös-
ningar som man inte visste fanns kan uppenbaras, problem som 
föreföll oöverstigliga kan plötsligt bli hanterbara. Och kunskapen 
kommer från flera håll – den erfarenhetsbaserade kunskapen 
från dem som själva drabbats är lika viktig som de vetenskapliga 
rönen. Allt för att man själv skall kunna ta tag i sin livssituation 
och komma vidare efter en ryggmärgsskada. Det är vårt absoluta 
huvudfokus. Man är inte sin ryggmärgsskada. Jag brukar säga 
att vården kan hjälpa mig att överleva, men inte att leva. Det 
måste jag göra själv, och ta hjälp av andra.

Om vi har förstått saken rätt är syftet både att förmedla befintlig 
kunskap, men också att aktivt bidra till att ny kunskap uppstår och 
skapas. Att i alla lägen utgå ifrån och prioritera den ryggmärgsskadades 
behov, önskemål och vilja. Så ser det ju tyvärr inte alltid ut i vårdkedjan.

– Absolut, så är det, säger Gunilla Åhrén. Vi arbetar både 
nationellt och internationellt. Många av oss som jobbar här 
har sedan tidigare etablerade nätverk både inom och utanför 
Sverige. Vår bas är bred, trots att vi är en ganska liten orga-
nisation än så länge. Det finns en myndighet sedan några år 
tillbaka, Myndigheten för vårdanalys, som gör utredningar 
av vården från ett patientperspektiv. I en av deras rapporter, 
som kom för något år sedan, beskriver man hur den rådande 
prioriteringsordningen inom den svenska sjukvården ser ut: 1. 
Organisation 2. Klinik 3. Personal 4. Patient. Vi arbetar utifrån 
det omvända perspektivet och utgår alltid från personen som 
lever med en ryggmärgsskada. Det kan tyckas som en självklar-
het, men så är det tyvärr inte. 

Det finns ju ett före också – innan ni kunde starta RC Göteborg. 
Kan du beskriva upprinnelsen och motiven bakom litet mer?

– Själva ansökan skrevs av Åsa Lundgren-Nilsson, verksam-
hetschef på neurosjukvården på Sahlgrenska, tillsammans med 
Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliterings-
medicin och själv aktiv, både kliniskt och som forskare, säger 
Gunilla Åhrén. Stenastiftelsen har en mångårig koppling till 
Sahlgrenska akademin och etablerade samarbeten inom flera 
olika områden. Men stiftelsen har också gjort ett flertal stora 
satsningar inom funktionshinderområdet. Ågrenska och Fyr-
klöverhemmet är bara några exempel. Upprinnelsen till att 
skapa ett kompetenscentrum är egentligen de brister vi ser i 
ryggmärgsskadevårdens nuvarande organisation här i Sverige. 
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 1716 – Det pågår just nu ett stort utredningsarbete inom vården, ett 
generellt arbete, där man tittar på hur sjukvården är strukturerad, 
alltifrån vårdcentraler till den mest specialiserade sjukvården. 
Man vill nu ersätta det som tidigare kallades för rikssjukvård 
med nationellt högspecialiserad vård och har kommit fram till att 
vård av detta slag skall bedrivas på maximalt fem ställen i landet. 
Kriterierna är att den skall vara av komplicerad art, det skall vara 
en relativt liten patientgrupp och att det skall vara ekonomiskt 
hållbart att koncentrera den. Ryggmärgsskadevården, som uppfyller 
alla dessa kriterier, har nominerats till att bli en sådan vårdkate-
gori. Förslaget, som är ute på remiss, går ut på att ryggmärgsska-
devården skall koncentreras till fyra enheter i landet. Ända från 
skadetillfället till dess man går i graven, det vill säga även den 
livslånga uppföljningen av ryggmärgsskadade. Går det igenom är 
det ett historiskt beslut! I dag har vi minst 28 enheter involverade 
i den första rehabiliteringen efter en ryggmärgsskada. Det är en 
katastrof, om ni frågar mig. Vi har i princip 300 personer om året 
som skadas eller insjuknar. Om man delar upp dem på nästan 30 
enheter blir det i snitt 10 per år, varav Stockholm kanske tar 80. 

– Det säger sig självt att det är svårt att bygga upp eller bibe-
hålla kompetens för den här diagnosgruppen. Ryggmärgsskador 
är dessutom en av de mest komplicerade diagnoserna, just på 
grund av att det påverkar både motorik och sensorik men också 
de inre organens funktion. Har du en riktigt, riktigt hög skada 
med lungproblematik och blir beroende av ventilator, är det ännu 
mer komplicerat. Vi är naturligtvis inte heller stöpta i samma form. 
Det kan finnas annan bakomliggande samsjuklighet, skillnader 
i ålder, kön och förstås själva skadans art. För att kunna bedöma 
rätt måste man ha stor erfarenhet och ha mött många patienter. 
Av den anledningen behöver man koncentrera vården, det är en 
garant för att kompetensen skall vara den högsta möjliga.

RYGGMÄRGSSK ADECENTRUM 
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Ni bedriver allt ifrån högskolepoängsgrundande kurser på avancerad 
nivå till endagsutbildningar, kaféträffar, basutbildningar – som särskilt 
vänder sig till personliga assistenter, men också till sommarvikarier 
på rehabkliniker som kanske kommer in utan att ha några egentliga 
förkunskaper om ryggmärgsskador. Ett annat av era mål är att utbilda 
»coacher« som kan stötta den som skadats, från ett annat håll än själva 
vårdperspektivet. Berätta litet mer om det och hur ni tänker.

– Meningen är att det skall stötta personer som är nyskadade 
genom att se till att det finns förebilder. I dag bedriver brukar-
organisationerna vad de kallar »uppsökeri«. Det innebär helt 
enkelt att det kommer en person som har levt länge med sin 
skada till den skadade, redan på sjukhuset. Det finns mängder 
med frågor som man kanske inte vill ställa till vårdpersonalen i 
första hand. Det betyder oerhört mycket att få se att det går att 
leva med det här, att det finns många olika strategier man kan 
ta till. Vårt uppdrag är att se till att den verksamheten utvecklas 
vidare. Under hösten 2019 kommer vi att starta ett projekt med 
förebildscoacher. Det är ett något mer strukturerat angreppssätt 
än vad brukarorganisationerna hittills har haft. Uppgiften är att 
hjälpa den skadade att nå de mål han eller hon själv sätter upp, 
att vara med som ett stöd. Att lyssna snarare än att tala om. Det 
är ett målfokuserat arbete där man kommer överens om hur och 
på vilket sätt man vill ses, hur ofta och så vidare. En löpande 
kontakt så länge det behövs. Vi kommer att anställa en person 
som skall hålla i ett sådant nätverk och se till att de som ingår får 
utbildning i ett coachande arbetssätt. I samarbete med de olika 
brukarorganisationerna bygger vi upp och underhåller nätverket 
så att de som ingår, kontinuerligt får ny kunskap och det stöd 
de behöver för att bedriva sitt arbete. Sitt ideella arbete. För det 
är det nästan alltid frågan om. 

RYGGMÄRGSSK ADECENTRUM 

– I Västra Götalandsregionen finns redan ett beslut att koncen-
trera vården till Göteborg. Tidigare var det utspritt på fem enheter. 
Om man gör en internationell jämförelse har man till exempel i 
Australien fem enheter – på hela kontinenten. Sverige sticker ut 
när det gäller detta, på ett negativt sätt. Det finns sedan länge 
en internationell konsensus om vikten av att koncentrera rygg-
märgsskadevården till få, specialiserade enheter. Gärna kopplat 
till ett kompetenscentrum. Det är upprinnelsen och bakgrunden 
till vårt arbete med RC Göteborg. Det finns ett stort, stort behov. 
Stockholm har intentioner att starta ett centrum, men är inte där 
ännu. Vi är först i landet. Vikten av att sprida kunskap, förmedla 
korrekt kunskap om ryggmärgsskador, kan inte överskattas. Inom 
vår region, men också över hela landet. 

– Blir det som vi hoppas, en koncentration till fyra enheter i lan-
det, kommer det förhoppningsvis att bildas nya kompetenscentra 
i anslutning till dem. Då kan vi samarbeta, utbyta erfarenheter 
och koncentrera oss på det som just vår enhet är extra duktig på. 
I Göteborg finns till exempel sedan länge en särskild kompetens 
vad gäller höga skador, assisterad andning och tetrahandskirurgi. 
En hög skada kan påverka handens gripförmåga och är den obe-
fintlig, är möjligheten att skapa ett pincettgrepp ovärderlig. 

Hur länge har det sett ut så här? Att vården har varit utspridd på så 
många enheter? 

– Sedan urminnes tider, säger Gunilla Åhrén. Man kan väl säga 
att den specialiserade ryggmärgsskadevården etablerades omkring 
1980. I början av 1990-talet gjordes en utredning, som även den 
kom fram till att man borde koncentrera vården, men den gick 
aldrig igenom. Ända sedan dess har personer med ryggmärgs- 
skador hamnat på alla dessa olika rehabiliteringskliniker som 
finns runtom i landet. 
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– Ja, det är ett sätt att se till att inte så många faller ifrån efter 
att ha disputerat. Om man skapar ett nätverk kan de mycket 
lättare kommunicera med varandra, skapa gemensamma pro-
jekt och stötta varandra. Vi vill på alla sätt bidra till att forsk-
ningen på området går framåt. Och se till att forskning och 
kliniska rön inte stannar kvar inom en relativt sluten krets, utan 
kommuniceras vidare. Utbytet, teamarbetet, samarbetet och 
kunskapsutbytet mellan alla dessa grupper – patienter, forskare, 
kliniker, rehabiliteringspersonal, personliga assistenter och så 
vidare – är avgörande för att man skall kunna omsätta rönen 
och den erfarenhetsbaserade kunskapen till konkret, användbar 
och jordnära praktik. 

– Just nu har vi två huvudmän, Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs universitet. Vi får se hur det blir i framtiden. Kanske 
en huvudman, kanske en självständig centrumbildning, kanske 
fortsatt två huvudmän. Det vet vi ännu inte. Det som ligger 
framför oss under 2019 är också det fortsatta arbetet med en af-
färsplan. Tanken är att vi efter den femårsperiod då Stenastiftelsen 
stöttar oss ekonomiskt, skall bli självförsörjande. Under tiden är 
målet att förvalta och utnyttja donationen på det mest effektiva 
och genomtänkta vis så att den gagnar så många som möjligt. 

Vad har varit viktigast i din roll som projektledare? Vad är det som 
krävs för att det skall fungera bra? 

– Att ha en styrgrupp och en ledningsgrupp som jag kan sam-
arbeta med och som är på samma linje, att vi alla har samma 
mål, säger Gunilla Åhrén. Så är det och jag tycker att vi har en 
väldigt bra organisation. Det andra mycket viktiga är att rekrytera 
kompetent personal. Där har vi också varit lyckosamma. Vi är inte 
ensamma om att »rycka« i dessa personer, de är attraktiva även 
för vården. Men vi har lyckats att rekrytera personer med lång 

Det låter som ett väldigt viktigt inslag i rehabiliteringen.
– Ja, det är mycket värdefullt med förebilder när man är nyska-

dad. Men det är nästan lika viktigt för de närstående. Den som 
skadats är i början mitt uppe i ett totalt kaos och befinner sig i 
ett överlevnadsstadium där det gäller att klara dag för dag. Så 
småningom genomgår man alla de olika faserna och delarna i en 
krisbearbetning. Det är en lång process. De närstående hamnar litet 
vid sidan av. De är inte själva skadade, men ändå djupt påverkade 
av skadan. Närstående är ofta i behov av ganska mycket stöd. Allt 
är nytt, man vet ingenting om ryggmärgsskador, om framtiden, 
om de nya roller som plötsligt infinner sig. Mängder av praktiska 
frågor. Många närstående söker sig till nätet och googlar »Bota 
ryggmärgsskador«. Man letar desperat efter hopp, efter bekräftelse 
på att det kommer att finnas bot. Där är vi inte i dag, även om det 
pågår fler hoppingivande projekt än någonsin. Det är ingenting 
som jag räknar med att själv få uppleva under min livstid. Det finns 
tyvärr lika många, om inte fler, inte speciellt seriösa projekt där 
man opererar, för in cocktails med tillväxtfunktioner, stamceller 
med mera. I desperation åker dessa människor till Kina eller Peru 
och låter sig opereras med resultatet att det kanske bara blir ännu 
värre. Det tragiska i de här fallen är framförallt att man sätter allt 
annat på undantag, därför att det enda fokuset är att bli botad. 
Man tar inte tag i sitt liv som ryggmärgsskadad, tar inte till sig 
en rehabilitering och kommer inte vidare i livet. Allt står still. 
Det ser jag som oerhört olyckligt. För vi vet ju att det går alldeles 
utmärkt att leva med en ryggmärgsskada. Saker blir krångligare, 
tar längre tid, absolut. Jag lever som alla andra, men måste ta min 
skada i beaktande. Men den definierar mig inte som människa. 

Ni har också tagit initiativ till ett nationellt nätverk för juniora 
forskare, doktorander eller nydisputerade inom ryggmärgsskador. 
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erfarenhet av ryggmärgsskadevård, som själva är forskningsaktiva 
och som verkligen brinner för uppgiften. Men det är också något 
lockande i att få vara med och bygga upp någonting från grunden, 
skapa någonting där det inte finns en färdig mall, där bara våra 
idéer, tankar och vår fantasi sätter gränserna. Att bli en del av 
ett riktigt bra team. För egen del har jag mycket erfarenhet av 
projektledning från tidigare jobb. Jag har också lång erfarenhet 
av brukarorganisationerna, har arbetat med assistansfrågor och 
är utbildad fysioterapeut i botten. Till sist och kanske viktigast: 
Vi jobbar prestigelöst och med de ryggmärgsskadade i centrum. 
Det är a och o. 

Ni har en väldigt fin och mångbottnad logga. Hur kom den till? 
– Pamela Lindgren som har gjort den, är själv ryggmärgsskadad, 

men också designer och forskare på Chalmers inom hjälpmedel. 
Utgångspunkten var att hon fick ett antal ord av mig, bland an-
nat kunskap, autonomi, samarbete, ryggmärgsskador. Utöver 
skulle det helst finnas någon koppling till Västsverige. Då kom 
hon fram till det här, som naturligtvis på ett sätt är en nervcell, 
men också kan tolkas som kunskapens träd. Den lilla kärnan i 
mitten står för autonomin i alla celler, den bär på all kunskap. 
Grenarna och rötterna blir kontaktytorna utåt för att förmedla 
och ta till sig kunskap. Hon har också inspirerats av hällristning-
arna i Tanum, och fått med Västsverige på det viset. Det blev 
klockrent tycker jag!



28 DAVID DENCIK
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Sedan 2018 är den dansk-svenske skådespelaren  
David Dencik Artist in Residence på Artisten,  
där han är verksam som gästlärare på skådespelar- 
utbildningen. Två andra artister i världsklass,  
violinisten Isabelle van Keulen och multi- 
instrumentalisten Ross Daly, har på liknande vis  
knutits till musikutbildningarna på Högskolan för  
scen och musik, via stöd från Stenastiftelsen. David Dencik 
kommer under en treårsperiod att möta eleverna i  
initierade samtal, worskhops och praktiska övningar.  
Vi reser till David Denciks hemstad Köpenhamn för  
att få reda på mer om hans tankar kring skådespelar- 
hantverket och de pedagogiska utmaningar han ställs inför. 
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30 VÅRT FÖRSTA AVTALADE möte ställs in med kort varsel därför 
att David Dencik hastigt och oplanerat kallats till filminspelning 
i London. Han har en roll i den nya James Bond-filmen, och den 
hemlige agenten, spelad av Daniel Craig, har skadat en fot, vilket 
gör att hela inspelningsschemat har kastats om. Bondfilmen, 
som har premiär någon gång under 2020, är kanske ett av de 
största projekt som David Dencik har medverkat i, men listan 
över filmroller kan göras oändligt lång. 

Tevepubliken har under den senaste tiden kunnat följa honom 
både i filmatiseringen av Malin Persson Giolitos rättegångsdrama 
Störst av allt, i regi av Per-Olav Sørensen, där David Dencik spelar 
advokaten Peder Sander, och i Johan Rencks Chernobyl, där han 
gör en porträttlik Gorbatjov. John Ausonius, i Mikael Marcimains 
Lasermannen, Henry Morgan i Gentlemen, av samme regissör, 
Puss i Jane Campions Top of the Lake, Toby Esterhase i Tomas 
Alfredsons Tinker, Tailor, Soldier, Spy, är bara några av de många 
filmrollerna. Under hösten 2019 har även filmen om Thomas 
Quick, där David Dencik spelar Sture Bergwall, premiär. På tea-
terscenen, företrädesvis på Dramaten, har David Dencik kunnat 
ses som Hamlet, i regi av Lars Norén, och som Furst Mysjkin i 
Idioten, i regi av Mattias Andersson. Bland mycket, mycket annat. 

Men när vi träffar honom är det inte i första hand för att tala 
om hans framgångsrika och mångsidiga karriär som internationell 
filmskådespelare, utan om vad det är han kan och vill förmedla i 
sin roll som lärare. Det är strax före midsommar och David Dencik 
har precis återvänt från två veckors inspelningar i London. Vi tar 
oss till Köpenhamnsstadsdelen Frederiksberg, där David Dencik 
sedan ett par år tillbaka bor med sin familj. 

– Vill ni ha fläderblomssaft eller vatten? Här finns litet jordgub-
bar och en browniekaka också, säger David Dencik när vi har 
kommit in i det rymliga, ljusa köket. 

– Vi kan väl sätta oss i trädgården, det är så vackert väder. 
Vi börjar vårt samtal ute i den stora trädgården, med plats för 

både höga träd, hängmatta, blommande rabatter, en nyplanterad 
palm och flera odlingslådor med grönsaker. Fågelkvittret över-
röstar nästan ljuden från gatan. Ute på gräsmattan står en liten 
utsirad trädgårdssoffa i lagom barnstorlek. 

Berätta om ditt uppdrag på Artisten. Vad det betyder för dig och 
vad som fick dig att tacka ja. 

– Än så länge har det rent konkret inte tagit så mycket plats 
i studenternas tillvaro, säger David Dencik. Det har varit två 
korta nedslag om tre dagar vardera. Men det har tagit stor plats 
i mitt inre. Det är en väldig tröskel att kliva över, detta att våga 
och vilja formulera för andra vad jag tror att de kan göra bättre 
eller annorlunda. Att lägga sig i andra människors processer 
är ingen självklarhet. Det är dubbelt. En del av mig vill bara 
dra mig undan. Samtidigt är det tankar och erfarenheter som 
har växt fram, hand i hand med de senaste årens arbete, där 
jag alltför ofta tycker mig ha sett hur den potential en skåde-
spelare bär på missas eller tappas bort. Regissören, men även 
skådespelaren, kan vara upptagen av en bild, ett förlopp, någon 
effekt och enskild replik, en speciell hatt som skall bäras i en 
scen, men inte se möjligheterna som öppnas när en skådespelare 
får utrymme och lov att spela bra. Det är det jag kan relatera 
till, skådespelarens inre process. Jag har närmat mig ett annat 
synsätt på min egen kompetens än vad jag hade under de första 
15 åren av min karriär. 

– Men jag är också nervös inför uppdraget på ett sätt som jag 
inte har varit sedan jag debuterade på Dramatens stora scen. 
Det är jag inte alls när jag gör Bond eller något liknande. Det 
här är något annat. Det är ingen roll, det är personligt, mycket 
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 3332 mera jag, samtidigt som jag inte har någon tidigare erfarenhet 
eller utarbetad metod att luta mig mot. Och jag blir trött! Det 
är en utmattning av helt annat slag än efter en heldag på en 
filminspelning. Senast jag var i Göteborg skulle jag direkt i väg 
till Landvetter efteråt. Jag somnade så fort jag hade satt mig i 
taxin och vaknade inte förrän på flygplatsen. 

Filmen om Sture Bergwall, Quick, har premiär i september 2019 och 
bygger på Hannes Råstams bok Fallet Thomas Quick – Att skapa en 
seriemördare, som avslöjade hela den osannolika historien. Det här 
är något som du har varit upptagen av i flera år, eller hur?

– Ja, sedan 2012–2013, säger David Dencik. Projektet har dött 
och återuppstått ett antal gånger, men nu, sedan finansieringen 
är klar och Mikael Håfström kom in i bilden som regissör, har 
det hela gått ganska snabbt. Arbetet med Quickfilmen och 
rollen som Sture Bergwall var en helt ny process för mig. De 
erfarenheterna tar jag också med mig till studenterna. Det är 
ju inte jag som har skrivit manus, men jag har ägnat mycket tid 
åt research och åt att sätta mig in i fallet. Till slut hamnade jag 
i ett läge där jag hade en rad konkreta åsikter om saker man 
borde få med redan på manusstadiet. Roller som jag tyckte skulle 
komma in eller försvinna ut. Detaljer som var viktiga för att 
skapa en dynamisk berättelse, vändpunkter i en scen eller i en 
roll. Momentet där Hannes Råstam inser att Sture Bergwall 
kanske talar sanning, ögonblicket där han tar tillbaka sina er-
kännanden eller det moment då Hannes Råstam berättar att 
han har fått cancer. Det har vi inte sett, men det måste han ha 
gjort vid något tillfälle. De ögonblicken och nedslagen är de 
intressanta tycker jag, så att man inte berättar vad som händer, 
utan ser rollen uppleva det. Ja, det är inga märkvärdigheter utan 
något många säkert håller med om. 
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Jovisst, men det kan vara desto svårare att få till i praktiken. Det är 
här lyssnandet och förmågan till förvandling kommer in, eller hur?

– Ja, absolut, säger David Dencik. En av anledningarna till att 
jag tackade ja till gästlärarerbjudandet var ett eget behov av att 
förstå vad det är jag är bra på som inte alla andra kan. Det är 
frågor som jag har ställt mig ända sedan jag själv sökte till olika 
scenskolor, vilket jag gjorde ett antal gånger innan jag kom in 
i Stockholm. Jag kom ofta ganska långt i gallringsprocessen 
och varje gång »belönades« man med ett samtal med juryn om 
varför man inte kom in. När jag sedan kom in i Stockholm 1999 
utgick jag från att samma typ av samtal skulle föras om varför 
jag denna gång kom in. Men det samtalet kom aldrig. Redan på 
scenskolan växte mitt intresse för att analysera, kartlägga och 
försöka ringa in vad det är som är unikt. Det är så litet en skåde-
spelare egentligen gör, så litet som skiljer från det som vem som 
helst kan åstadkomma. Alla kan »spela skådespeleri«, sjunga en 
stump eller dansa en dans. Alla kan stå på ett märke och lära sig 
en replik. Hela vår tid är performativ. Folk tar bilder av allt hela 
tiden och formulerar egna narrativ till sina liv. 

Hur förbereder du dig inför mötet med studenterna? 
– Det är egentligen mer studenterna som skall förbereda sig. För 

att kunna ha ett samtal om vad som är bra skådespeleri har jag 
bett dem att välja ut klipp, snuttar från sådant de själva tycker är 
exempel på det och visa det för mig. Det kan vara precis vad som 
helst. Sedan får de förklara vad det är de anser är bra och varför. 
Eller rättare sagt, vi samtalar om det, det är ingen examination! 
»Jag tycker att det här är bra för att…«. Det skall generera ett 
bredare samtal i klassen, vilket det också gör, om vilka mekanis-
mer det handlar om, på en konkret, hantverksmässig nivå. Som 
ett brownierecept – här är det för mycket smör, för litet mjöl, för 
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kort gräddning eller fel sorts choklad. Den här scenen är bra för 
att det är en bra skriven dialog. Eller det här är en väldigt bra 
scen för att sättet han eller hon lyssnar och reagerar på motspe-
larens repliker, skapar intresse och uppmärksamhet. Allt från 
monologscener till mer renodlade rollarbeten där skådespelaren 
förvandlar sig till karaktären. Det finns många aspekter i skåde-
speleriet. Till sist får studenterna även spela den roll de valt, gå 
upp och vara John Travolta, Samuel Jackson etcetera. Då blir det 
konkret. Skådespelare är praktiker, instrumentalister. 

– Det har varit många roliga och ibland mindre roliga förlopp, 
men allting är väldigt lärorikt, även för mig. Jag lär mig tillsam-
mans med studenterna genom att jag tvingas formulera mina 
tankar. Jag försöker också att vara ödmjuk, även om jag känner 
att jag faktiskt vet vad som är bra eller dåligt skådespeleri. Och 
det har hänt att någon har plockat fram ett exempel där vi helt 
enkelt inte är överens. Då försöker jag att lyssna och förstå vad 
det är de säger. Även om det bär emot kan det ju vara en smaksak. 
Fast jag tycker inte att det är det! Det är litet som att säga att 
det är en smaksak om en fotbollsspelare i de högsta divisionerna 
är bra eller inte. Det går inte att fuska i matcher på den nivån. 
Antingen är man bra eller också är man det inte. 

Har uppfattningen om vad som är bra eller dåligt skådespeleri för-
ändrats över tid?

– Ja, det tror jag, säger David Dencik. Tittar du på en pilsnerfilm 
från 1930- eller 40-talet, eller på vad som var viktigt och rele-
vant inom teatern förr – diktionen, poserandet, flanerandet på 
scen – hade det kanske ett värde i min morfars generation, men 
inte i dag. Strindbergs tal till skådespelaren och Stanislavskijs 
arbete, då börjar det bli intressant för mig. Äkthet, trovärdighet 
och närvaro. 

– Men min ingång i skådespeleri har egentligen inte så mycket 
med tiden att göra. Det är ingenting som står i opposition till 
tiden, eller är en kommentar till den. Jag tycker att bra skåde-
speleri har en mer evig kraft. Det kan trollbinda människor 
oavsett om de är naturfolk i Amazonas eller instagramhipsters 
från Göteborg. 

Hur når man fram till den kraften, det som gör att skådespelaren 
äger ögonblicket? 

– Kanske är det förmågan att behålla den lätta handen i för-
beredelsearbetet, säger David Dencik. Jag vill gärna kunna vara 
så fri som möjligt när jag spelar, så att jag själv kan överraskas. 
Repetera och prata litet om scenen i förväg, men att sedan, när 
man väl filmar, inte riktigt veta var det kommer att sluta. Inte 
vara så nitisk med att hålla överenskommelserna. Och att regis-
sören och medspelarna kan vara tillåtande mot det. Bejaka små 
förändringar som kan skapa liv i en scen som annars skulle ha 
varit ganska fastlåst. Det är detta jag kretsar kring hela tiden – 
hur man bäst skapar förutsättningarna för den intuitiva frihet 
som krävs för att göra ögonblicket levande. 

Ser man riktigt bra skådespeleri kan det handla om de mest triviala 
detaljer, hur någon lyfter ett glas eller väntar en mikrosekund. 

– Ja, det är när skådespelaren tar äganderätten över situationen 
och verkligen förvaltar de där tre sekunderna eller tre minuterna. 
Det finns också en kommunikativ aspekt i skådespeleri som jag 
tycker är allt viktigare. En icke-verbal kommunikation där man 
som skådespelare kan visa i spel det som inte riktigt går att för-
klara i ord. Den tysta, erfarenhetsbaserade kommunikationen 
mellan en regissör och en skådespelare är verkligt värdefull. Man 
kan komma så mycket längre på det viset. Till slut kommer det 
där ögonblicket när man är bortom regi och bortom manusarbete. 
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 3938 Til syvende og sidst är det skådespelaren som måste gå de där 
tio sista metrarna och ge kropp åt allt. 

Ställer studenterna många frågor kring hur just du är som skåde-
spelare?

– Nja, egentligen inte, säger David Dencik. Och jag tror kan-
ske inte att alla känner till mitt arbete heller, det är i alla fall 
mitt intryck. De ställer frågor till sina egna identiteter. »Vad 
skall man göra om det eller det händer?«, »Vad skall man göra 
om man känner sig låst?«. Väldigt många praktikaliteter och 
konkreta problem. Där kan jag bara svara med att berätta om 
vilka val jag själv skulle ha gjort, jag kan inte tala om hur de 
skall göra. Det är någonting helt personligt och individuellt hur 
man bemästrar olika former av hinder. Det här är ettor! Jag har 
haft treorna också vid något tillfälle, och de är betydligt säkrare 
i sina identiteter. Men ettorna har just kommit in och jobbade 
kanske på posten för två månader sedan, eller vad de nu gjorde. 
De är mer vilsna och har också, upplever jag, svårare för själva 
spelmomentet. Där driver jag tesen att man skall kunna spela 
i vilket ögonblick som helst. Det skall sitta så mycket i ens dna 
att förvandlingen alltid är möjlig. I teorin i alla fall. 

– Jag höll på mycket med capoeira när jag var yngre. Riktigt 
mycket. Ju mer jag tränade och ju bättre jag blev, desto mindre 
hade jag lust att byta om. Jag ville bara kunna börja i vilken 
sekund som helst. Inte lägga någonting annat emellan. Ju äldre 
jag blir, desto mer blir skådespeleriet också en form av livshåll-
ning, ett synsätt. Det är hela jag. Sedan är det också ett hantverk 
naturligtvis, men det genomsyrar hela min självuppfattning. 
Det är förstås inte det enda, jag har andra intressen också, säger 
David Dencik och skrattar litet. 

Det är lätt att se kopplingen mellan det du gör nu och erfarenheten 
och glädjen i att hålla på med till exempel capoeira. 

– Ja, glädjen är viktig, säger David Dencik. Jag tycker väldigt 
mycket om det jag gör, det gör mig glad. Så är det inte alls för 
alla. Många skådespelare har helt andra drivkrafter. De kan spela 
ur någon sorts aggressivitet eller ilska, en känsla av frustration. 
Alla har olika ingångar och olika bakgrund. Det spelar heller 
ingen roll, det viktiga är vad som kommer ut. 

Hur skapar du samtalsytor med studenterna i de här frågorna? 
– Till nästa gång tänker jag be dem att se på två olika filmer, 

Jim and Andy, som är en dokumentär, och spelfilmen Birdman. 
Jim and Andy handlar om Jim Carreys rolltolkning av komikern 
Andy Kaufman och ställer väldigt intressanta frågor om skåde-
speleri och, enligt min uppfattning, hans brist på detsamma. Jim 
Carrey verkar ha helt andra, vikarierande motiv, till det han gör. 

Förklara litet mer ingående varför du väljer just de två filmerna 
som utgångspunkt för en diskussion om skådespeleri. 

– Jim and Andy kan bli avstamp för en debatt om det finns 
en etik förknippad med skådespeleri, säger David Dencik. Jag 
vänder mig emot det som folk felaktigt kallar metodskådespeleri, 
method acting. Man hyllar någon som har gått upp fem kilo för 
en roll och tycker att det är stort skådespeleri. Vem som helst 
kan gå upp fem kilo eller ner. Det är inte där det ligger. Det 
har ingenting med bra skådespeleri att göra, det är inte där vi 
är unika. En bagare kan också banta, lära sig judo, eller odla 
långt skägg. Det är inte det som är maskinrummet. Jim Carrey 
är intressant i det sammanhanget. Han går extremt långt och 
tror att han måste, eller snarare väljer, att vara Andy Kaufman, 
även privat. Det är för mig helt obegripligt. Föreställ er om en 
musiker i Göteborgs Symfoniker skulle bete sig på samma vis 
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 4342 och efter konsertens slut satte sig på spårvagnen och fortsatte att 
spela på sin cello eller tvärflöjt, distanslöst förförd av sin egen 
begåvning. Skådespeleriet mytologiseras på ett felaktigt sätt. 
Även skådespelare själva kan imponeras av fel saker. Att göra sina 
egna stunts kan förvisso vara en konst, men det har ingenting 
med skådespeleri att göra, det är en idrottsprestation. Många, 
även kritiker, saknar ordförråd för att beskriva skådespelarens 
arbete. Man kan läsa recensioner där det står »spelade med 
stark intensitet«. Eller någonting annat lika intetsägande och 
allmänt. Det är som att skriva att en fotbollsspelare »sprang 
fort«. Det går nästan inte att säga mindre. I engelsk press, till 
exempel, finns det en helt annan tradition, även när det gäller 
teater- och filmkritik. Där ser man arbetet, det behöver inte 
vara hyllande, men man ser och kan beskriva det man ser. Det 
existerar sällan i Danmark eller Sverige, tycker jag. Här ser man 
gärna vad det har för politisk anknytning till samhället, eller 
om det är en kommentar till kycklingindustrin. Det finns en 
idé om att det skall finnas ett syfte med allting, att berättelsen 
skall vara danande för folksjälen eller något liknande. Det är 
väldigt långt ifrån min uppfattning om vad jag kan. 

Den andra filmen, Alejandro Iñárritus Birdman, vad får dig att 
välja den?

– Birdman är mycket mer en hyllning till skådespeleriet, säger 
David Dencik. Den handlar om många saker, men bland annat 
om en skådespelargrupp som håller på att göra en pjäs. Det är 
långa tagningar, med långa, långa spelscener och panoreringar, 
filmade med steadycam. Man har inte klippt sig till ett färdigt 
resultat. Man får se hur skådespelarna hela tiden går in i och 
ut ur roller. De sitter och pratar men plötsligt börjar pjäsen och 
karaktärerna kallar varandra helt andra namn. Det som fångas 

är den där mikrosekunden när man börjar att jobba, som jag 
inte ens själv kan kartlägga. Filmerna representerar två olika 
synsätt som jag kan använda som utgångspunkt för att prata 
med studenterna. 

Det du verkar vilja komma åt är själva hantverket. Eller snarare 
det reella innehållet. Inte en massa kringbyggnader och förklarings-
modeller som kanske hör hemma i helt andra sfärer.

– När jag kom till teaterhögskolan i Stockholm hörde jag folk 
säga hur de ville påverka och förändra. Det var för mig helt 
obekanta mekanismer. Jag håller inte på med det jag gör för att 
förändra något, eller påverka. Jo, möjligen påverka på ett mer 
sinnligt sätt. Men jag har inga ambitioner å andras vägnar, el-
ler att det jag gör skall få till följd att det blir fler pedagoger på 
förskolorna, eller leda till omläggningar av trafiken. Om det är 
detta som är ens drivkraft, bör man snarare gå in i kommunal-
politiken. Den politiska tonen var och är väldigt närvarande i 
skådespeleriet, och där känner jag mig helt främmande. Det finns 
ingenting som garanterar att det blir relevant rent konstnärligt 
bara för att man väljer att ta upp ett viktigt ämne eller en aktuell 
konflikt. För mig kan det vara mer relevant att se Papphammar 
till exempel. Det blir relevant om det är bra skådespeleri. 

Det är intressant att du tar upp just Papphammar. Gösta Ekman 
tycks lyssna på varje rörelse.

– Ja, jag har inte sett filmerna på länge, men tror nog att jag 
fortfarande skulle tycka att de håller, säger David Dencik. Det var 
mer som en illustration och ett exempel på att lysande skådespeleri 
kan uppstå i vilken genre som helst. Sedan finns det många sätt 
att relatera till samtiden eller historien. De kopplingarna är ju 
uppenbara i flera filmer som jag har medverkat i, från Laserman-
nen och Chernobyl till Quick. 
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Lyssnandet verkar vara en nyckel, att bevara sin reaktionskänslig-
het för omvärlden.

– Det är där jag tycker att man verkligen kan avslöja en skåde-
spelare. Om man lyssnar på ett flexibelt och öppet sätt, det kan 
vara i en monolog eller i en dialog, så att man ser hur insikten 
om något drabbar karaktären. Det är det det hela handlar om. 
Inte om att riva av en monolog eller memorera text. Det handlar 
om att relatera till det man säger. 

När parasollet, som redan har blåst omkull två gånger, välter 
en tredje gång och brownien börjar att smälta i solen, bestäm-
mer vi oss för att flytta in på glasverandan. De spröjsade fönst-
ren står öppna mot blommorna och grönskan utanför. David 
Dencik, som inte får bli solbränd för sin roll i Bondfilmen, tar 
av sig kepsen. 

STEN A OLSSONS STIF TELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR DAVID DENCIK

Vad skulle du vilja säga är den viktigaste beståndsdelen i bra skåde-
speleri? 

– För min del: nyfikenhet. Det håller säkert inte alla med om, 
men för mig är det så. Att man ser människor. Det är ju de som på 
något vis sedan flyttar in i de roller man gör. Eller en skuggning 
av dem, en glimt, en association, som hör ihop med någonting 
man uppfattat hos en annan människa. Och att vara flexibel. 
Det är en stor tillgång, eftersom det man gör sker i samarbete 
med många andra. Man är bara en av länkarna i en kreativ 
kedja. Manusidé, författare, regi, bild, ljud, ljus – man måste 
ha en lyssnande attityd gentemot andra yrkesgrupper också. 
Vilket jag kanske inte alltid har haft. Genom att försöka förstå 
hur de har tänkt och ta det till sig, kan man också få mängder 
av information som är av värde för ens uppgift. Mitt sätt att 
närma mig en roll är att försöka sätta mig in i så mycket som 
möjligt, samla material. En sorts intellektuell vetgirighet. En 
roll kan inte existera isolerad. Man kan bara prata om en roll 
utifrån var den befinner sig i relation till omvärlden och andra. 
Den uppstår först i själva mötet mellan skådespelaren och rollen. 

Har din dubbla dansk-svenska identitet varit en fördel för dig? 
– Det tycker jag, säger David Dencik. Jag är inte riktigt hemma 

i något av länderna. Jag är född i Stockholm men uppväxt i  
Köpenhamn, och flyttade tillbaka till Sverige först i vuxen ålder, 
för att gå på teaterhögskolan. Det gör – och det har inte så mycket 
med begåvning att göra – att jag är svår att placera i en svensk 
kontext. Det har varit välgörande att vara främling, det samlar 
intresset. Även om jag skulle spela dåligt, kan folk fundera över 
vad det är för dialekt eller varifrån jag kommer. Här i Danmark 
är jag kanske litet mer etablerad nu. Men jag talar svenska med 
mina barn och med min pappa och bror. Vi talade alltid svenska 
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hemma när jag växte upp. Båda mina 
föräldrar är uppväxta i Borås. 

Tror du att ditt närmast antropolo-
giska intresse för människor och sociala 
sammanhang hänger ihop med din bak-
grund? Din pappa, Lars Dencik, är pro-
fessor emeritus i socialpsykologi vid uni-
versitetet i Roskilde och fortfarande en 
flitig debattör och skribent. Din mamma, 
Kerstin Alltroth Dencik, var filmvetare 
och arbetade även som producent.

– Ja, säkert, säger David Dencik. Jag 
ville läsa antropologi från början, men 
hade för dåliga betyg. Jag drömde om 
fältarbete i bästa National Geographic-
anda. Jag läste religionsvetenskap ett 
tag, ett ämne med vissa berörings-
punkter med antropologin. Men jag 
tycker på sätt och vis att mitt arbete 
som skådespelare är ett fältarbete. 
Utan några som helst anspråk på ve-
tenskaplighet kan man kanske se det 
som tillämpade, praktiska studier i an-
tropologi. Det är en sorts kartläggning, 
ett försök att förstå sociala samman-
hang, se det mellanmänskliga.
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 5352 ATT SARAH KLANGS UTTRYCK når fram har de senaste två årens 
framgångar bevisat om och om igen. Med ett sätt att sjunga som 
inte lämnar någon oberörd har hon snabbt etablerat sig som en 
av de stora och genuint personliga rösterna i landet. Tillsammans 
med vännen, låtskrivarkollegan och producenten Kevin Anders-
son skapar hon vintagedoftande, själfull pop där känslouttrycket 
är starkt och omedelbart. Att musiken har fått växa fram av egen 
kraft, utan styrning uppifrån, är säkert en av förklaringarna till 
det organiska resultatet.

Det stora publika genombrottet kom i början av 2018 när Sarah 
Klang medverkade i På spåret och slog tevepubliken med häpnad 
med sina tolkningar av Mama Cass signaturlåt »Make Your Own 
Kind of Music« och »Sunny«, ett annat örhänge från sent 60-tal, 
inspelat av bland andra Cher och Boney M. Debutalbumet Love 
in the Milky Way, på den egna egna skivetiketten Pangur, fick 
recensenterna att slå knut på sig själva. Under hösten/vintern 
2019 släpps uppföljaren Creamy Blue och arbetet med ett tredje 
album är redan i full gång.

Vi stämmer möte med Sarah Klang för att få veta mer om 
förhistorien och framtidsplanerna. 

– Vill ni ha kaffe?, säger Sarah Klang. 
Lägenheten i närheten av Slottsskogen i Göteborg är ljus och 

luftig och präglad av en medveten estetik. Det märks att här bor 
någon med stort intresse för kläder, inredning och dekoration. 
De visuella detaljerna är viktiga. Det gäller även Sarah Klangs 
och bandets scenkläder. Det är aldrig t-shirt och jeans som gäl-
ler. Redan från första början har mer eller mindre spektakulära 
och glamourösa utstyrslar varit en del av publikens upplevelse. 

Det är mycket som har hänt på väldigt kort tid. Men hur började 
det egentligen?

SARAH KL ANG
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Min bild av en kvinnlig musiker var väldigt tydlig.  
En sval, cool, lugn och litet mystisk varelse.  
Inte svettig, filterlös och impulsiv. Samtidigt  
är det kanske det människor kan relatera till.  
Jag är mig själv.«

Sarah Klang
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 5756 – Jag vet inte hur detaljerad jag skall vara, säger Sarah Klang. 
Men musiken har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. 
Både att lyssna och att själv försöka skapa något. 

– Jag har flyttat runt extremt mycket under min uppväxt. När 
jag var liten och mina föräldrar fortfarande levde tillsammans, 
bodde vi i Haga och de hade en restaurang på en av långgatorna. 
När de skildes flyttade jag först med min mamma och vi bodde 
på flera olika ställen uppe i Norrland och i Värmland. När jag 
flyttade ner till min pappa igen, i 13-årsåldern, blev musiken ännu 
viktigare. Livet förändrades och jag fick byta ut hästar och annat 
mot något nytt. Jag fick en gitarr och tog lektioner. Jag satt mycket 
ensam hemma och lyssnade och snickrade ihop egna låtar. Det 
var samtidigt en jobbig period. Vi bodde i Kungälv och jag gick 
i en ganska stökig skola i Ytterby och kände att jag inte passade 
in någonstans. Det var mycket problem med nynazism, mycket 
mobbing. Det fanns musikklasser på skolan, men där gick inte jag. 
Det som betydde något var att det fanns en »öppen scen« en gång 
i månaden där alla kunde uppträda. Det gjorde jag och minns 
att jag plötsligt fick de vuxnas uppmärksamhet. Jag var absolut 
inget ljus i skolan, tvärtom, och de märkte väl att det trots allt 
fanns något jag var bra på… En musiklärare kontaktade mig och 
uppmanade mig att söka till musikgymnasium efter högstadiet. 

Kommer du ihåg vad det var du uppträdde med, hur det lät? 
– Jag minns inte riktigt. Jag vet att jag lyssnade mycket på Anna 

Ternheim, Ane Brun och Cardigans, den sortens gitarrbaserad 
pop. Det var säkert väldigt dramatiskt – som det är i tonåren, 
säger Sarah Klang och skrattar litet. 

– Men det fick mig i alla fall att söka till musikgymnasium. 
Jag började i Göteborg men flyttade sedan till Uddevalla, för att 
vara närmare min mamma, som då hade flyttat från Norrland 
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till Ljungskile. För mig spelade det ingen roll var jag gick, men 
jag är verkligen glad att det blev Uddevalla. Det är där nästan 
hela bandet träffades, även om vi mest var bekanta då. Under 
skoltiden startade jag ett band och drev en klubb med min tjej-
kompis Olivia, som körar med mig nu, där vi spelade skivor. Vi 
lade all tid och energi på det och ägnade oss inte i någon högre 
utsträckning åt resten av skolan. Jag kände mig inte särskilt 
hemma bland de välartade och duktiga tjejerna som sjöng i kör 
och var bra på noter och teori. 

– I efterhand kan jag tycka att lärarna kanske borde ha varit litet 
vaknare för att alla inte kan ta till sig kunskap på exakt samma vis, 
att de kunde ha plockat upp det där brinnande intresset som up-
penbarligen fanns, även om det inte stämde överens med mallen.

Erfarenheten och känslan av att inte passa in delar du med många, 
inte minst med människor som trots det senare lyckats kanalisera sin 
kreativitet och hittat en egen väg.

– Efter gymnasiet kände jag mig väldigt vilsen och visste inte 
hur jag skulle gå vidare. Våra gemensamma musikprojekt dog 
ut, några fortsatte direkt att läsa vidare på universitetet. Själv 
slutade jag helt med musiken och arbetade istället mycket inom 
restaurangbranschen. Det är ingenting jag frivilligt vill återvända 
till. Det är lätt att det blir destruktivt om man egentligen inte 
har något annat i sitt liv utom att jobba, för usel lön, och sedan 
festa för att stå ut. Till slut bestämde jag mig trots allt för att ta 
upp musiken igen och satt hemma för mig själv och skrev låtar. 
För att klara hyran delade jag lägenheten med en gammal vän, 
Jens Randrup, som är en mycket duktig pianist. Jag frågade om 
han hade lust att kompa mig och de två första offentliga spel-
ningarna var det bara han och jag. Vi gjorde en spelning på en 
svartklubb i Sandarna och en på dåvarande Jazzhuset. 
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58 Det är efter de spelningarna som allt börjar att rulla igång, eller hur?
– Ja, säger Sarah Klang. Genom en gemensam vän träffade jag 

Johan Calissendorff, som är min manager i dag. Han är också 
bokare på Oceanen som numera är vår bas och replokal. Han tog 
kontakt med mig efter de första spelningarna. Vi träffades och 
pratade om vad man skulle kunna göra. Han hade ingen tidigare 
erfarenhet av att vara manager men hade gått en utbildning på 
Kulturverkstan här i Göteborg och ville gärna pröva något nytt. 
När han sade att vi borde ta in någon som kunde producera 
tänkte jag omedelbart på Kevin Andersson. Vi gick samtidigt 
på musiklinjen i Uddevalla och han är otroligt begåvad. Vi hade 
träffats då och då efter gymnasiet och mest pratat om att vi borde 
göra något tillsammans. Han hade aldrig jobbat som producent 
men är en sann multibegåvning som spelar alla instrument, har 
en fantastisk fingertoppskänsla och ett osvikligt sinne för detaljer. 
Vi tänker på samma sätt och förstår alltid vad den andre menar 
och är ute efter, utan att behöva förklara så mycket. När han 
kom in i bilden föll resten på plats. Vi samlade helt enkelt ihop 
vänner och bekanta från Uddevallatiden och bildade mitt band. 

Kan du presentera dem, vilka är de?
– Det är Kevin Andersson som spelar gitarr, Joel Gunnarsson på 

bas, Alexander Bergil också gitarr, Pontus Bolander på klaviatur, 
Theo Stocks på pedal steel och Mattias Hagström på trummor. Att 
vi var bekanta sedan tidigare var bara en bonus. Det är ett band, 
inte utbytbara kompmusiker. Jag är kanske förutsättningen och 
leverantören, det är mitt projekt, men utan dem skulle det inte gå. 
Vi är väldigt noggranna med vilka vi väljer att samarbeta. Det skall 
kännas rätt, vi skall själva behålla kontrollen över vad som sker. 

Ryktet om Sarah Klang spred sig snabbt. Kim Abelsson, an-
svarig för klubben Woody West på Pustervik, var en av dem som 
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tidigt såg potentialen och kvaliteterna hos Sarah Klang. Genom 
honom fick hon spela förband till en rad större internationella 
akter och band som gästade Pustervik. 

– Kim har varit en viktig del av det hela, säger Sarah Klang. 
Plötsligt fanns det ett nätverk, en plattform att utgå från. Jag, 
som knappt hade gjort några spelningar, fick vara förband när 
det var utsålda hus för olika gästartister. Det är klart att det be-
tydde mycket. Genom honom kom också kontakten med Niklas 
Herrström, som är bokare på Luger. Han fixade vår spelning på 
Stay Out West 2017. Om jag inte minns helt fel var det efter det 
som Daniel Gilbert – som har spelat med både Håkan Hellström 
och i Augustifamiljen – tog kontakt. Han lade upp en av mina 
låtar på sin Facebooksida och skrev uppskattande om den. När 
vi sedan pratades vid föreslog han att jag skulle vara med i På 
spåret. Stefan Sporsén, kapellmästaren i Augustifamiljen, gillade 
uppenbarligen förslaget och vi sågs över en kaffe och bestämde det 
hela. Till saken hör att jag egentligen bara har sett klipp från På 
spåret, även om det finns de i min närhet som följer det slaviskt. 
Jag var nog inte riktigt medveten om vilken genomslagskraft 
programmet har. 

Fick du välja låtarna själv, eller hur gick det till? 
– Vi valde tillsammans. Det fanns en lista med låtar som jag 

antar var kopplade till frågorna. Bland dem fanns »Make Your 
Own Kind of Music«, en av mina absoluta favoritlåtar. I ef-
terhand kan jag tänka att det är typiskt mig. Jag bestämmer 
mig på studs, går på känslan utan att fundera så mycket på 
följderna. Det gick ju bra, men det är inte en helt lätt sång att 
framföra. Det är en stor låt. Just den väljer jag att göra inför 
miljontals tittare när jag för första gången, och okänd för de 
flesta, framträder i teve!

Efter att programmet hade sänts sålde den sedan tidigare plane-
rade turnén omedelbart slut. Nya datum fick bokas till och Sarah 
Klang bombarderades med meddelanden från berörda tittare. 
Våren och sommaren 2018 blev hektisk med över 70 spelningar.  

– Jag var helt oförberedd på det som sedan hände, säger Sarah 
Klang. Jag tyckte att jag hade gjort en helt godtagbar insats, men 
kände inte alls att detta var något som skulle komma att betyda 
särskilt mycket. Det kom mängder av känsloladdade, personliga 
meddelanden. Män som skrev att de hade gråtit för första gången 
på 20 år och liknande. Det var märkligt och litet svårt att hantera. 
Jag har funderat mycket på vad det egentligen handlade om. Var 
det en kombination av själva låten, hur jag sjöng, vad jag hade 
på mig, att jag inte hade varit med på teve tidigare?

För de allra flesta var det första gången de hörde dig och du gick 
rakt genom rutan. Låten i sig handlar ju också om att göra det man 
själv tror på. Det som slog an var säkert känslan av något ofiltrerat 
och direkt, en sällsynt närhet.

– Jo, säger Sarah Klang. Samtidigt kan jag bli oerhört trött 
på att höra – och läsa – att det är nu man skall passa på att se 
mig live, innan jag förvandlas till diva. Det är företrädesvis 
manliga recensenter som framför de här åsikterna. Det är både 
fördomsfullt och dumt. Självklart vill jag utvecklas och bli bättre 
på det jag gör! Alltifrån musiken, texterna och det visuella, hela 
scenframträdandet. 

Hur kommer melodierna och texterna till?  
– Det är ofta under perioder när jag är hemma, som nu. Göteborg 

är hemma för mig, trots att jag har flyttat runt så mycket. Det är 
lagom stort, en stor småstad där det är nära till allt och nära till 
människorna. Jag trivs i de här kvarteren, särskilt nu sedan jag 
skaffade min hund Jack och kan gå långa promenader i Slottsskogen. 



Då jag är väldigt begränsad i hur jag kan spela  
instrument, ger Kevin alltid liv åt låtarna.  
Han har förmågan att lyssna, förstå och ta  
fram det finaste i min röst och tillsammans  
gör vi musiken. 

SAR AH KL ANG
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– Jag försöker att hålla igång skrivandet och brukar ofta gå ner 
till det italienska kaffestället här på hörnet, sitta där och jobba 
några timmar. Jag skriver i en anteckningsbok vilket börjar att 
kännas som ett litet antikt beteende… Jag är dålig på teknik, min 
almanacka är inte heller digital. Men jag märker att jag skriver 
mer och mer på mobilen. Det är kanske dags att investera i en 
dator. Anteckningsboken är fortfarande viktigast. Det är där jag 
samlar alla texter, uppslag och idéer. Melodier, både hela låtar och 
fragment, nynnar jag fram och spelar in på mobilen. När Kevin 
och jag sätter oss tillsammans har jag med allt jag har skrivit 
och alla melodiidéer jag har nynnat in. Ibland kan det vara en 
helt färdig låt, ibland kanske bara en fras, en melodislinga. Vi 
har alltid kul när vi jobbar tillsammans. Vi litar på varandras 
omdöme och smak. Med hans hjälp kan jag realisera allt det som 
finns inne i huvudet. 

Som debutalbum känns Love in the Milky Way  förvånansvärt 
färdigt. Hur nådde ni fram till det och hur gick ni tillväga när ni 
spelade in? 

– Mycket är faktiskt inspelat hemma hos Kevin, i hans garderob, 
säger Sarah Klang. Vi hyrde in oss i en studio ett tag, men det 
fungerade inte särskilt bra, vi blev störda av andra band som 
repade och gjorde mycket på annat håll.

Det är stor skillnad mot förr. I dag kan man göra så mycket själv, 
utan tillgång till dyra studior. Det öppnar helt nya möjligheter.  

– Verkligen, säger Sarah Klang. Det är i grunden ett ganska 
enkelt och avskalat album, både av nödvändighet och därför att 
vi ville ha det på det viset. Det är jag som körar till exempel. Vi 
hade inte råd med riktigt stråk, vilket det däremot är på upp-
följaren. En del av charmen kanske också ligger där, ingenting 
har krånglats till i onödan, även om alla detaljer är noggrant 
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övervägda. Jag kan bli fascinerad av hur mycket man kan åstad-
komma med några få ackord.

Hur spelar ni in sången?  
– Det gör vi också på ett »modernt« sätt. Även om det finns 

en livekänsla när man lyssnar, har jag inte stått framför en mik-
rofon i en stor studio och gjort det hela i en enda tagning. Vi 
har gnetat och spelat in samma fras om och om igen tills vi har 
hittat det vi vill ha. Jag tycker ibland att det är svårt med själva 
inspelningsprocessen, att sjunga i studion. Du hör dig själv hela 
tiden, minsta misstag, och till slut låter ingenting bra. När jag 
uppträder live är det annorlunda, då känner jag att jag kan förlita 
mig helt på min röst, att den bär. Det låter flummigt, men det 
mest fantastiska är när det känns som om det inte är jag som 
väljer, när tonerna kommer av sig själva. Det är en utomjordisk 
känsla. I studion är det lättare att fastna och haka upp sig på hur 
man skall sjunga ett visst ord till exempel. 

Om du jämför Love in the Milky Way och det nya albumet Creamy 
Blue. Vad har förändrats tycker du? 

– Vi har lärt oss mycket på vägen, säger Sarah Klang. Inte minst 
hur vi fungerar bäst kreativt. Rent konkreta saker som att vi 
alltid börjar att jobba tidigt på morgonen och slutar vid tvåtiden. 
Morgnar och förmiddagar är vår bästa tid. På debutalbumet 
samlade vi ihop låtar som jag hade skrivit under lång tid och i 
olika sammanhang. »Blue Bird« till exempel, som handlar om 
en vän som dog, var bland det första jag skrev när jag tog upp 
musiken igen. Då var jag 22. Det som ändå håller samman allt är 
hur jag sjunger och Kevins sound, som genomsyrar hela skivan. 
Med uppföljaren Creamy Blue hade vi litet andra förutsättningar. 
Vi hade fått ett förskott av ett tyskt bolag och bestämde oss för 
att åka iväg tillsammans en vecka för att bara skriva. Vi hittade 

en billig restresa till Sardinien och hyrde ett litet hus uppe på 
en kulle långt ut på landsbygden. Jag hade aldrig varit på sol-
semester eller badat i varmt hav tidigare. Allt var nytt. Vi gick 
upp tidigt och jobbade halva dagen och åkte hem med ett i stort 
sett färdigt album. 

Spelade ni in något på plats? 
– Vi gjorde enkla demoinspelningar som vi sedan jobbade vidare 

med på hemmaplan. Nu i juni kommer vi att åka iväg på samma 
vis för att göra den tredje skivan. Vi tänkte först åka tillbaka till 
Italien, men hittade ett fint hus i Provence så det blir Frankrike 
den här gången. På både den första och den andra skivan finns 
60- och 70-talen närvarande som stilinfluenser. Nu pratar vi 
om att fortsätta tidsresan, låta 80-talet komma in, med syntar 
och annat. Vi står för vad vi gillar. Man kan inte vara rädd för 
att använda sådant som kanske uppfattas som lån eller klichéer. 
All musik, i alla tider, har lånat och inspirerats av annan musik. 
Vi gör det på vårt sätt. Kärnan i det vi gör kommer nog vara 
densamma, men vi kanske kommer att experimentera litet mer, 
släppa musiken friare.

Det låter heller inte retro i första hand, mer som om ni har hittat 
det som gör att det röstbaserade och melodiburna uttrycket känns äkta. 
Numera är dessutom hela musikhistorien ständigt tillgänglig för alla. 
Det går att dyka ner var man vill, ta med sig det man gillar och an-
vända det på ett nytt vis. Det första albumet var ett hopplock av allt du 
samlat på dig, medan Creamy Blue skapades under en koncentrerad 
period. Hur märks det tycker du? 

– Det finns en tydligare dramaturgi, en mer medveten form, 
säger Sarah Klang. Textmässigt har jag också tagit steg i en an-
nan riktning. Det är i mycket en uppbrottsskiva, ett slags avslut 
efter ett förhållande, men här finns också texter som handlar om 
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familj, uppväxt och barndom. Det känns bra att kunna bredda 
sitt spann, att inte bara bli förknippad med kärlekslåtar. Det är 
mycket som kommer fram när jag gläntar på den dörren, men 
allt behöver inte bli traumatiskt, tungt och svart för det. Saker 
och ting är som de är och det känns bra att kunna formulera 
sig om det som har varit. Det är ju inte som om jag hade skrivit 
en avslöjande nyckelroman med autentiska namn, jag har gjort 
poplåtar med innehåll och känsla!

Det visuella har från första början varit en viktig del, både vad gäl-
ler skivomslag och scenklädsel. Hur har du tänkt kring Creamy Blue?

– Jag har alltid haft många konstnärliga och kreativa vänner i 
min närhet. Man kan göra saker själv, det behövs inte stylister 
och sponsorer till allt. Min vän Moa Romanova, som nyss de-
buterade med ett uppmärksammat seriealbum – där jag är en av 
karaktärerna – har hittills gjort det mesta vad gäller skivomslag, 
turnéposter och annat. Till Creamy Blue kommer hon att göra ett 
porträtt i olja, med någon sorts kitschig, italiensk 80-talskänsla. 
Hon är verkligen begåvad. Och rolig!

Efter sommarens spelningar och en klubbturné inför skivrelea-
sen på höstkanten, väntar Europa. Ett nytt steg för Sarah Klang. 

– Vi har just börjat att samarbeta med en bra bokare som vi 
litar på. Han har lagt upp en turnéplan för England, Frankrike, 
Tyskland och Holland. Det är där vi kommer att lägga fokus den 
närmaste framtiden. Vi kommer självklart att fortsätta att spela 
i Sverige, men vi är alla överens om att tiden är den rätta för att 
försöka etablera sig mer på kontinenten. 

– Ju mer jag håller på med min musik, desto bättre mår jag, 
rent mentalt. Det kan vara svårt att ta till sig framgång, att se 
sig själv som någon det går bra för, om man är van vid att det 
som känns bra för en kort period alltid slutar med en krasch.  

Det jobbar jag fortfarande med. Det handlar om att våga tro på 
sig själv och sin egen förmåga. Drivkraften att skapa och få saker 
att hända blir ännu starkare i relief mot det liv jag levde tidigare. 
Ju säkrare jag känner mig, desto mer öppnas den kreativa kranen. 
Det här är bara början.



MASAYOSHI
OYA



KONSTNÄREN OCH KERAMIKERN MASAYOSHI OYA har sedan 
han kom till Sverige 2007 utvecklat ett personligt, föränderligt 
uttryck och skapat konst i skärningspunkten mellan två kulturer 

– den japanska och den svenska. 
Hans dubbla perspektiv och vetgiriga blick befriar även betrak-

taren från slentrianseendet. Vi kan urskilja det nya i det gamla, 
men också spåren av tradition och historia i det vi uppfattar som 
nytt. Leran är hans favoritmaterial, men Masayoshi Oya arbetar 
även i textil, metall och papper. Hans produktion omfattar såväl 
bruksföremål som konstobjekt. Vad som är vad ligger i betrak-
tarens öga. Själv gör han ingen skillnad.

Efter två år på Capellagårdens keramiklinje, och en master-
examen på HDK här i Göteborg, startade han omgående sin egen 
verksamhet. 2015 nominerades han till priset Formex Nova som 
årets nordiska formgivare. 

Men hur började det egentligen? En träslöjdslärare som gick 
i pension och ersattes av en keramiker blev den åtta-nio-årige 
Masayoshi Oyas första kontakt med leran. När träslöjdslektio-
nerna övergick i keramikundervisning uppstod en omedelbar 
kärlek till materialet. Drömmen om att bli keramiker föddes, 
men vägen dit blev långtifrån spikrak. 

Masayoshi Oya föddes 1979 i Tokyo, där han växte upp med sina 
föräldrar och två bröder. Intresset för keramiken och behovet att 
skapa levde vidare, men Masayoshi Oya började på universitetet 
och tog en kandidatexamen i geografi med miljövetenskaplig 
inriktning. Trots det återvände han till keramiken, samtidigt 
som han arbetade som personlig assistent åt äldre. 

– Jag har alltid gillat att prata och umgås med äldre människor 
och tillbringade mycket tid med mina far- och morföräldrar, säger 
Masayoshi Oya, när vi slagit oss ner runt bordet på kaféet vid 
Eriksbergstorget, där vi stämt möte. 
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»Intresset för svensk kultur väcktes delvis genom musiken.  
För mig blev The Cardigans en av ingångarna till det svenska.  
Jag gillade deras musik och hur de framförde den.  
Deras uttryck var distinkt och tydligt, men  
samtidigt mjukt och icke-aggressivt.  
Det tilltalade mig och gjorde mig nyfiken.«
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– Jag tyckte om att lyssna på deras berättelser och ta del av 
deras erfarenheter. När jag hade tagit min examen på univer-
sitetet 2003 kände jag att detta egentligen inte alls var vad jag 
ville ägna mig åt. Jag fortsatte i stället, parallellt med arbetet, 
att utbilda mig som keramiker. Men det var svårt att få tiden att 
räcka till. 2005–2007 gick jag en utbildning i Aichi, i mellersta 
Japan, en sorts yrkeshögskola kan man säga, med inriktning 
på brukskeramik. 

Undervisningen var mycket strikt och systematiskt uppbyggd. 
Målet var att lära sig allt från grunden, att tillägna sig och 
behärska alla moment i den keramiska processen, att kunna 
framställa koppar, fat och tallrikar med exakt samma mått, 
vikt och utseende. 

– Jag är verkligen glad och tacksam över den breda bas utbild-
ningen gav mig, men kände också att det var något som saknades, 
säger Masayoshi Oya. Mitt eget uttryck, min egen personlighet. 

Masayoshi Oya utvecklar sina tankar om skillnaderna mel-
lan Japan och Sverige i synen på bruksföremål och hantverk. 
Brukskeramik har av hävd mycket hög status i Japan, det är en 
viktig konstform där traditionen bakåt lever vidare och vårdas, 
men där det personliga uttrycket inte självklart premieras. Hela 
strukturen är annorlunda: eleven undervisas av en lärare som i 
sin tur går i lära hos en lokal mästare som också är elev till den 
mästare som nått högst i hierarkin. 

– När jag kände att jag hade lärt mig allt jag kunde, växte 
samtidigt min längtan efter nya perspektiv, säger Masayoshi 
Oya. Jag visste att jag hade något eget att förmedla, något som 
ville ut. Japan är i högre grad än Sverige ett gruppsamhälle. 
Du sätter kollektivet, gruppen, familjen främst och tar i första 
hand hänsyn till förväntningarna från omgivningen, strävan 

efter balans och harmoni, innan du frågar dig vad du själv vill. 
Jag tänkte att det skulle bli lättare att ta reda på vad det var jag 
själv ville om jag utsatte mig för någonting helt nytt och okänt.

Och att det blev just Sverige har delvis en botten i musiken? 
– Ja, säger Masayoshi Oya. Svensk musik var väldigt stort i 

Japan då. Jag lyssnade på många olika band, men fastnade för 
The Cardigans. Och José González! 

Han fick faktiskt ett av Stenastiftelsens kulturstipendier för sju år 
sedan, 2012. Det fanns och finns ett motsvarande intresse här i Sverige 
för japansk musik och olika kulturyttringar, inte minst manga. Vad 
beror det här ömsesidiga intresset på, tror du?

– Vi har nog lätt att känna igen oss i varandra. Det finns en 
viss tillbakadragenhet och försiktighet som känns bekant. Men 
det är naturligtvis så att man från bägge håll kan ha romanti-
serade föreställningar om hur det är i det andra landet. Det är 
det som är så intressant med att flytta. Man ser sig själv och 
sin egen kultur i ett nytt ljus och får en djupare förståelse för 
både sitt eget ursprung och den nya kultur man befinner sig i. 

Hur gick det till när du kom till Sverige? Du behärskade varken 
svenska eller engelska när du tog beslutet att söka dig hit, eller hur? 

– Nej, jag kunde ingenting, säger Masayoshi Oya. Jag hade 
tagit reda på att Capellagården på Öland hade keramikutbild-
ning och skickade ansökningshandlingar dit. Jag fick göra en 
telefonintervju med keramikern Kennet Williamsson, som var 
lärare där. Vi blev senare mycket goda vänner och håller fortfa-
rande kontakt. Jag svarade »yes, yes« på allt han sade, utan att 
förstå ett enda ord. Men jag kom faktiskt inte in först. Efteråt 
fick jag höra att de tyckte att jag redan hade den erfarenhet som 
kursen skulle ge, vilket jag inte alls håller med om. När någon 
sedan hoppade av och lämnade sin plats, fick jag trots allt börja. 
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Det krävs ett visst mod för att ta ett sådant steg. Du lämnade allt 
utan att kunna språket och utan att känna en enda person i det land 
du flyttade till. 

– Ja, men jag var ung och tänkte inte så långt, säger Masayoshi 
Oya och skrattar litet. Men jag hade sådana magsmärtor innan 
jag skulle flyga att jag var tvungen att uppsöka sjukhus!

På Capellagården, där eleverna bor på internat, fick Masayoshi 
Oya snabbt försöka att anpassa sig till det nya landet samtidigt 
som han lärde sig engelska och svenska. 

– Allt var nytt. Men vi blev litet som en familj, eftersom vi bodde 
och arbetade så tätt tillsammans. Jag har fortfarande kontakt 
med flera av mina kurskamrater från Capellagården. De hjälpte 
mig med allt och lärde mig först engelska och sedan svenska. 

Hur upplevde du tiden där?
– Jag uppskattade verkligen friheten och möjligheterna som 

öppnade sig. Samtidigt som lärarna fanns tillgängliga fick vi 
experimentera och pröva oss fram. Jag kunde koncentrera mig 
helt på mitt arbete och behövde inte tänka på någonting annat, 
inte ens att laga mat. Allt praktiskt var ordnat. 

Efter Capellagården började du på HDK och gick direkt till den 
tvååriga masterutbildningen. Vilka är dina erfarenheter därifrån? 

– Jag kände att jag var något på spåren och ville fortsätta mitt 
sökande efter ett eget uttryck, säger Masayoshi Oya. Jag funderade 
på Konstfack i Stockholm, men valde HDK för att jag trodde att 
inriktningen på konsthantverk passade mig bättre. Dessutom 
tyckte jag om Göteborg. Jag ville inte längre bo i en så enormt 
stor stad. Jag tror att en del av svårigheterna med att hitta en 
egen identitet hade att göra med känslan av att bara vara en av 
många, många miljoner. Tokyo är så oöverblickbart. Göteborg 
kändes lagom. 
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MASAYOSHI OYA

Detta drejsken i trä är det första verktyg jag tillverkade 
själv när jag gick på keramikskolan i Japan 2005–07.  
Vi fick lära oss att göra våra egna verktyg och nu,  
nästan 15 år senare, använder jag det fortfarande. 



Kommer du ihåg vad du sökte in med? Vad det var du höll på med då?
– Jag hade börjat tänka att allt som hade med Japan och japansk 

tradition att göra egentligen inte var mitt eget, att om jag sud-
dade ut och eliminerade det skulle jag nå fram till det som var 
personligt. Jag började att experimentera med olika tekniker och 
material, använde mycket färg. Det var roligt och spännande och 
ledde till att jag tillägnade mig en massa ny kunskap. 

Men samtidigt kan vi aldrig sudda ut vår bakgrund, vi kommer alla 
någonstans ifrån, bär med oss erfarenheter och kunskaper. Det finns 
väl egentligen ingen motsättning mellan att hitta sitt eget personliga 
uttryck och att vara en del av en tradition, att föra något vidare på 
sitt eget vis?

– Nej, precis, säger Masayoshi Oya. Det var det jag till sist 
förstod när jag lämnade HDK. Jag insåg att det jag letade efter 
i stället var mötet, samtalet mellan de olika kulturerna. Det blev 
mitt koncept – en sammansmältning mellan det nordiska och 
det japanska. En konst där skönheten ligger i kontrasterna, i 
skarvarna och olikheterna. Där det ena uttrycket förstärker det 
andra, gör det nytt. Jag bejakade mitt japanska arv och började 
att se det som en tillgång. Nu försöker jag att smälta samman 
det gamla och det nya, bli friare i mitt uttryck, vara mig själv.  
I Sverige finns det utrymme för att pröva sig fram, slå in på nya 
vägar. Det är något jag verkligen uppskattar. 

Du arbetar även med textil och metall. Berätta litet mer om det. 
– Textil och mönster ligger nära till hands eftersom jag målar 

på min keramik, säger Masayoshi Oya. Däremot kan det vara 
svårt att hitta rätt färger för keramiken, att hitta färgkroppar 
som inte förändras eller bleknar i bränningen. Nu har jag en bra 
leverantör och använder sedan en tid tillbaka starka färger. Gult, 
orange, rött och blått, även på brukskeramiken. Det är ganska 

nytt för mig. I Japan vill man helst inte att starka färger eller 
mönster skall störa upplevelsen och intrycket av det som skall 
serveras. Efter Formex-nomineringen 2015 fick jag förfrågningar 
från bland annat Hemtex om att skapa mönster för bäddtextilier 
och jag har även gjort mönster till ett japanskt företag, för gar-
diner, dukar och andra textilier. Jag fortsätter gärna att arbeta 
med både textil och metall. Det finns mycket kvar att upptäcka. 

Har flytten hit påverkat din färgskala, tror du? Just nu sitter vi 
med utsikt över vatten och himmel, med Göta älv alldeles utanför 
kaféfönstren. De blå tonerna återkommer ofta i din keramik.

– De starkare färgerna började jag med här, säger Masayoshi 
Oya. Många svenskar uppskattar starka kulörer och kraftfulla 
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mönster på bruksföremål. När jag kom hit var jag mer van vid 
att använda olika bruna schatteringar, jordfärger, blekare nyanser. 
Här är havet en ständig inspirationskälla. Att varje dag kunna 
se hur det förändras i förhållande till ljus och vind, hur ytan 
aldrig är densamma. 

Vi skall snart gå till din ateljé och verkstad. Men om du skulle be-
skriva den för oss?

– Det är kaos där just nu, allt är rörigt. Jag skall vara med på en 
utställning som öppnar nästa vecka, och har mycket kvar att göra. 
När jag jobbar med brukskeramik är det litet mer ordentligt. Allt 
följer en given ordning. 

Vi lämnar kaféet där vi suttit och promenerar i det starka för-
sommarljuset mot Gamla Lundby, där Masayoshi Oya har sin 
verkstad i ett före detta bageri. 

– Jag bor på andra sidan huset, säger Masayoshi Oya när vi kom-
mit fram. Det är väldigt praktiskt när jag behöver springa hit för 
att sätta på ugnen till exempel.

Inne i ateljén står keramik i olika stadier, i väntan på att färdig-
ställas. Längs ena långväggen löper en hylla där tallrikar, vaser, 
tekannor, koppar, fat och skulpturala objekt samsas om utrymmet. 
I ett hörn står något som visar sig vara en indrejningsmaskin. 

– Det är ett hemmabygge, säger Masayoshi Oya. Jag hade inte 
så mycket pengar och fick hjälp av en kompis att konstruera den. 
Vi använde bland annat delar av ett gammalt cykelstyre. Jag för-
söker numera tänka på att återvinna så mycket som möjligt, i alla 
processer och moment av arbetet, inte minst med tanke på miljön. 

På ett bord ligger något som ser ut som tunna pappersark, for-
made i mjuka båglinjer. 

– Det är keramiskt papper, säger Masayoshi Oya. Jag experi-
menterar med olika glasyrer. Ibland spricker det, när leran drar 
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isär det hela. Då blir det något annat än det man tänkt sig, men 
kanske fint ändå. 

Det är inte sällan just i misstagen eller i det slumpmässiga som det 
riktigt intressanta uppstår. Utan det här »misstaget« hade du aldrig 
fått fram krackeleringen som liknar regnvåt, glänsande stenläggning. 
Det är väldigt vackert. 

– Det gäller att komma ihåg sina lyckade misstag, så att man i 
bästa fall kan upprepa dem, eller i alla fall variera dem. Här hade 
jag för hög temperatur i bränningen, säger Masayoshi Oya och 
visar en rostfärgad kruka med små vårtliknande utbuktningar 
i den matta ytan.  

– Nu vet jag hur jag skall få fram just den effekten och kan 
upprepa det. Eller när färgen på penseln tog slut när jag hade 
kommit halvvägs i en rand. Det blev en extra, slumpmässig, kva-
litet när jag var tvungen att börja om med ny färg och linjen fick 
ett annat liv. 

En lika banal som svår fråga – varifrån hämtar du din inspiration? 
– Från allt som är runtomkring mig. Från det jag ser, hör och 

upplever. Men också mycket från själva processen, från handens 
arbete med materialet. 

Vet du något om vad du kommer att visa på Göteborgs konstmuseum 
i december? Har du bestämt dig för vad du vill göra? 

– Jag vet inte riktigt än, men jag kommer att utnyttja chansen 
att experimentera och kanske skapa ett möte mellan fotografi och 
keramik. Vi får se, inget är klart ännu. Att jag får ett stipendium 
från Stenastiftelsen just nu känns som ett ödets ingripande. Jag 
har, för att kunna försörja mig och upprätthålla mitt uppehålls-
tillstånd som egen företagare, varit tvungen att arbeta konstant, 
under flera års tid. Jag har så mycket inom mig som jag vill pröva, 
det har bara saknats tid och utrymme.
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MAT TIAS NORDKVIST

SKÅDESPELAREN MATTIAS NORDKVIST har hunnit att gestalta 
många roller, både på teaterscenen och inom film och teve. Men 
för den stora publiken är han utan tvekan mest känd i rollen som 
Gustaf Löwander, i teveserien Vår tid är nu. 

Hans nyanserade och mångbottnade porträtt av den kon-
fliktfyllde och komplicerade storebrodern i restaurangdynastin  
Löwander har fångat och berört den miljonpublik som troget 
har följt serien. Det är en tidsskildring och en familjekrönika 
som tar sin början fredsdagen i maj 1945 och sträcker sig in i 
det tidiga 1970-talet. 

Mattias Nordkvist är sedan några år tillbaka knuten till Göte-
borgs stadsteater, dit han kom kort efter att ha gått ut Scenskolan 
i Malmö 2007. Han har, utöver sitt arbete som skådespelare, 
även ansvarat för regi i ett antal uppsättningar. Under vårvin-
tern 2019 kunde Göteborgspubliken se honom i den udda och 
nyskapande föreställningen Förbjuden ingång, där han, ensam 
på scenen, gestaltar författaren Victoria Benedictsson, iklädd 
tidstypisk, fotsid svart klänning. Föreställningen, som bygger 
på Victoria Benedictssons egna dagböcker, är skapad av Mattias 
Nordkvist och Anna Pettersson, regissör och konstnärlig ledare 
för Strindbergs Intima Teater i Stockholm. 

Vi ser den sista föreställningen som ges, innan uppsättningen 
flyttar till Stockholm för gästspel. Det är fullsatt och publiken 
på Studion är påtagligt engagerad. Det starka, fysiska uttrycket, 
orden, ljuden, ljuset och scenografin formas till en överraskande 
helhet, till någonting ditintills oformulerat. Samtalet med publi-
ken, som följer direkt efter entimmasföreställningen, blir öppet, 
prövande, uppriktigt och inkluderande. Mattias Nordkvist sitter 
på en stol på scenen, fortfarande iklädd den hårt snörda klän-
ningen och de svarta knäppkängorna. Det är ett lika ovanligt 
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»För mig handlar skådespelaryrket om hantverket.  
Att ha fötterna djupt placerade i förarbetet, att stå  
på det, men inte spela det.«

Mattias Nordkvist
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som lyckat försök till direkt dialog. På väg nerför trapporna 
fortsätter publiken att diskutera vad de just har varit med om. 

Mattias Nordkvist har nyss avslutat en filminspelning i Finland 
när vi bestämmer tid för vårt möte. Dramathrillern The White 
Wall är ett samarbete mellan SVT och finska YLE och kommer 
att ha premiär under hösten 2020. Allt är färdiginspelat, men 
de många specialeffekterna kräver tid. Vi kommer överens om 
att träffas hemma hos Mattias Nordkvist, i hjärtat av stadsdelen 
Majorna i Göteborg. Hans enda deadline denna dag är fritids- och 
dagishämtning på eftermiddagen. 

– Jag ställer fram det här så kan man ta när man vill, säger Mat-
tias Nordkvist när vi har kommit in i köket. Jordgubbar, nybakade 
frallor, ost, smör och pålägg, kaffe i två italienska moccabryggare 
som ser väl använda ut. 

– Vi har ett bageri här i huset. I de här kvarteren finns en små-
stadskänsla som jag verkligen gillar. 

– Var skall vi börja?, säger Mattias Nordkvist. Jag börjar med 
en smörgås. Jag åt frukost halv sju med ungarna.

Vi kan börja var som helst. Vi behöver inte vara kronologiska. Men så 
småningom är det förstås intressant att höra mer om din bakgrund. Om 
vi börjar i närtid, med Förbjuden ingång – det var något väldigt speci-
ellt med hur publiksamtalet efteråt blev en del av själva föreställningen.

– Det var precis det vi ville. Och det blev intressanta, givande 
samtal nästan varje gång. Det är ju det konst kan göra med män- 
niskor, den startar ett slags tankeverksamhet, ruckar positioner, 
förskjuter och förändrar perspektiv. Det har varit många starka, 
omtumlande och överväldigande möten, med människor som har 
berörts på djupet. 

Vad är det i den här föreställningen och i det här materialet som 
väcker de reaktionerna, tror du? 

MAT TIAS NORDKVIST

– Dels kraften och kampen i Victoria Benedictssons språk, 
i hennes sätt att skriva, säger Mattias Nordkvist. Men också 
den sorgliga, upprörande insikten om hur länge den kampen 
har pågått, hur många kvinnor det är som har blivit tystade på 
grund av sociala strukturer och maktförhållanden. Den andra 
viktiga faktorn tror jag är att jag som manlig skådespelare för-
söker att ta mig in i hennes gestalt och beskriver hennes värld. 
Det skapade en produktiv förvirring som öppnade folks ögon 
och bidrog till en annan sorts mottaglighet. Det blev ett sätt 
att få syn på saker man inte tidigare hade sett. Nu har vi spelat 
ganska många föreställningar, först här i Göteborg och sedan 
i Stockholm. Men pjäsen är »sparad«. Det vill säga scenografi 
och kostym finns kvar, den går att ta upp igen. 

Var befinner du dig nu? Det har varit en intensiv period för dig 
med både teaterjobb och filminspelningar.

– Ja, verkligen, säger Mattias Nordkvist. Nu har jag dragit i 
bromsen ganska hårt och skall vara »ledig« under hösten. Jag 
skall vara pappaledig och jobba två luncher i veckan på en kom-
pis krog. Jag har varit borta en hel del, nu senast när vi filmade 
i Finland. Jag har egentligen jobbat konstant ända sedan Vår 
tid är nu startade för tre år sedan. Det var hög tid för mig att 
dra i den där bromsen, för att hinna reflektera, kunna fundera 
på vilket nästa steg är, vad jag vill, vilka olika vägar det finns. 

Det är just en av tankarna med det här stipendiet. Att ge skapande 
människor inom olika genrer möjlighet att utvecklas vidare och också 
hitta tid och utrymme för ny kreativitet.

– Det kan vara svårt att hitta det utrymmet i den här bran-
schen, säger Mattias Nordkvist. Man är aldrig bättre än sin 
senaste roll och jagar ständigt jobb. Nu har jag haft tur, jag 
är tillsvidareanställd på Göteborgs stadsteater sedan något år 
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tillbaka och jag har fått många filmjobb den senaste tiden. Men 
det där är tillfälligt, det måste man komma ihåg. Just därför är 
det ännu viktigare att ta hand om det som inte är tillfälligt, det 
som förhoppningsvis består livet ut. Det riktiga livet. Framgång 
går i vågor. Rätt vad det är slutar telefonen att ringa och då är 
det viktigt att ha ett liv som är meningsfullt, att veta vad som 
är väsentligt och inte. 

Framgång har du onekligen haft med din gestaltning av Gustaf 
Löwander i Vår tid är nu. Om man har följt serien märker man 
en påtaglig skillnad mellan säsongerna. Första säsongen var, även 
om den var skickligt gjord, mer av underhållning, karaktärerna 
förblev ofta klichéartade. I säsong två fördjupades dramat och de 
olika rollkaraktärerna fick plötsligt fler dimensioner och större djup. 
Hur mycket har du själv påverkat karaktären Gustafs förändring? 

– Mycket, säger Mattias Nordkvist. Jag har lagt mig i oerhört 
mycket. Till vissas förtjusning och andras förtret kanske. Men det 
fanns nog en tanke från skaparna att första säsongen skulle vara 
mer lättsam och att man sedan, när man fått med sig tittarna, 
skulle kunna gräva djupare. Men det var framförallt regissören 
Anna Zackrissons förtjänst att fortsättningen fick ett allvarligare 
anslag. När vi fick manus till andra säsongen läste jag det ytterst 
noggrant, flera gånger om, och skickade sedan kommentarer och 
frågor till manusförfattarna och regissörerna. »Det här förstår jag 
inte«, »det här fungerar inte«, »varför reagerar han så?«, »hur 
han ni tänkt här – det hänger inte ihop«, och så vidare. Jag var 
väldigt mån om Gustaf, jag är alltid noggrann i mitt i arbete, 
men det hade varit så lätt att göra Gustaf till en karikatyr, en 
endimensionell, elak människa utan känsloliv och komplexitet. 

– För mig var det viktiga att leta efter smärtpunkterna. Det 
gäller alla roller jag gör. Var finns smärtpunkten? Var finns 
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den här människans rädslor? Det är ur rädslorna som det sedan 
kommer – ilska, sorg och förtvivlan. Det var viktigt att hitta 
vad det var som gnagde i Gustaf, vilka sår han bar på. 

Det är väl inte så vanligt att en skådespelare går in och påverkar 
på det viset? Mellan manusförfattare och regissör måste den diskus-
sionen förstås föras.

– Nej, kanske inte, säger Mattias Nordkvist. Men för mig var 
det helt nödvändigt. Folk fick hellre tycka illa om mig, om de 
ville. Men det är mitt ansikte och mitt arbete som publiken möter 
vecka efter vecka. Då måste jag engagera mig, ta ansvar för det 
och göra mitt absolut bästa, inte nöja mig med något som känns 
halvbra. Nu blir det en fortsättning, en sorts julspecial, som jag 
har tackat nej till. Jag var väldigt klar över att jag inte ville vara 
med där. Jag var färdig med Gustaf. Det är viktigt att följa sin 
övertygelse och lyssna på sig själv. Annars kommer man snabbt 
till ett läge där man gör saker för andras skull, för att passa in, för 
att det förväntas av en. 

Hur har du arbetat med Gustafkaraktären rent konkret? Du måste 
ha skapat en hel värld – för dig själv – som är Gustafs, som finns där 
som en förutsättning för det vi som publik sedan ser.

 – För mig var det omedelbart viktigt att veta hur han pratar, hur 
han står, hur han går, hur han rör sig. Har han några tics? När han 
blir stressad – vad gör han då? Sedan jobbar man in det där, så att 
det blir subtilt, det skall bara finnas där som en del av personen. 
Gustaf har bland annat att han lyfter vänster axel och rättar till 
kavajen. Han lägger också handen på magen, känner på knap-
pen och klappar den litet. De där sakerna höll jag på med väldigt 
mycket, gick runt här hemma i lägenheten i shorts och någon kavaj 
och övade. Så gör jag med alla roller, även på teatern. Det är så 
mycket lättare som skådespelare att lägga det i det fysiska tycker jag.  

Nu händer det något med Gustaf, nu blir det obekvämt, nu kom-
mer den där axeln, den där klappen på magen… Han tittar också 
litet uppifrån, han har hakan upp i vädret. Det var också en sak 
som jag jobbade med. Han blottar strupen, samtidigt som han 
tittar ned på folk. Den dubbelheten – »jag är inte alls rädd, jag är 
inte alls rädd« – och samtidigt är han skräckslagen. 

Hur kommer det sig att du startar i det fysiska, tror du?
– Det har säkert med min utbildning att göra, säger Mattias 

Nordkvist. När jag kom in på Teaterhögskolan i Malmö hade 
jag tagit reda på litet grann i förväg vilken inriktning de olika 
scenskolorna hade. Jag sökte aldrig till Stockholm, trots att det 
på den tiden var där man skulle gå, det hade högst prestige. Jag 
insåg att om jag kom in i Stockholm skulle jag snabbt gå vilse 
i allt runtomkring, alla fester, all branschhets. Det var nog ren 
självbevarelsedrift att inte söka dit. Om Malmöskolan hade jag 
hört att den var mer fysisk. Det var något som tilltalade mig. Att 
yrket blev konkret, att få arbeta utifrån min kropp. Proven var 
hårda, fysiskt utmanande. Det var något som jag förstod att jag 
behövde. Jag behövde komma i kontakt med min kropp på ett 
annat sätt. Jag hade bara spelat hockey och fotboll. Man får en 
viss kropp av det, man blir stark – men inte så rörlig. Att komma 
in, som en av tolv av 900 sökande, var förstås stort. Det var nog 
först då som jag verkligen bestämde mig. 

Var är du uppväxt någonstans? 
– I Nyköping, Sörmland, säger Mattias Nordkvist. Eller rättare 

sagt i Stigtomta, en liten ort en och halv mil utanför Nyköping. 
Nyköping, det är Maria Gripes stad, eller hur? 

– Ja, det är några stycken. Maria Gripe, Birgit Cullberg och 
Staffan Hellstrand. Annars är det mest Gert Fredriksson, ka-
notisten, han står till och med staty i staden! 
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Hockey och fotboll var det du växte upp med? 
– Ja, det var väl helt enkelt så att det inte fanns så mycket an-

nat. Du spelade fotboll i Stigtomta IF och gjorde du inte det 
hamnade du utanför gemenskapen. Det var så det var uppbyggt 
på landet. Det kanske fortfarande är så. Det var en på många 
vis snäll miljö att växa upp i, men samtidigt ganska hård, trång. 
 Jag förstod tidigt att det inte fanns utrymme för andra uttryck 
än de förväntade. Det där gjorde jag revolt mot genom att bli rätt 
stökig i skolan. I vuxen ålder har jag förstått vad det handlade 
om – ett behov av att uttrycka mig på mitt eget vis, att hitta 
utlopp för min kreativitet. 

Vad är det som skapar öppningar in i den andra världen? 
– I mångt och mycket slumpen, säger Mattias Nordkvist.  

Jag höll på med musik, spelade i olika band och drömde om att 
bli rockstjärna. En dag var det någon som ringde som hade hört 
mig sjunga och berättade att de höll på med en kabaret, en revy 
på Nyköpings Teater, och undrade om jag ville vara med. Det 
var Nyköpings musikal- och operettsällskap, en ideell förening 
med eldsjälar, amatörer, men väldigt duktiga amatörer. Jag 
tackade ja, utan att förstå vad det egentligen handlade om. Jag 
trodde att jag skulle gå in, sjunga en låt och sedan gå ut igen. Så 
var det inte. När jag kom dit visade det sig att det var sketcher, 
det skulle vara roligt, jag skulle uppträda. Jag fick panik, men 
eftersom jag alltid har varit ganska feg vågade jag inte dra mig 
ur utan låg sömnlös i stället och gick på varenda repetition. 
Successivt var det något som hände. Att gå in på scenen efter 
att ha stått och darrat i kulisserna och mötas av en publik som 
skrattade när jag gjorde mina sketcher förändrade någonting. 
Att folk, som jag inte kände, kom fram efteråt och sade att jag 
var duktig. Det där hade jag aldrig varit med om. Jag hade aldrig 

varit bra på någonting. Jag var inte bra på fotboll, jag var inte 
bra på hockey, jag var inte bra i skolan. 

Musiken, var den inte något positivt, en plats där du kunde ut-
trycka dig och få gensvar? 

– Jo, på ett sätt, säger Mattias Nordkvist. Men vi spelade punk! 
Det handlade om att slå mot ett system som vi egentligen inte 
kände till, eftersom vi bodde på landet, så vi sjöng om dålig 
skolmat i stället. 

Hur gammal var du när punken kom in i ditt liv?
– 12 eller 13 år måste jag ha varit. Det fanns en kraft där som 

lockade mig. Pappa var ju dansbandsmusiker. Det jag hörde 
hemma var Hasse Andersson, Vikingarna och annat i den stilen.  
Jag följde ofta med min pappa när de spelade på olika dansbanor, 
satt med och lyssnade. Han spelade bas och gitarr och sjöng.  
Jag tyckte aldrig illa om musiken, men den betydde heller ingen-
ting för mig. Det som var speciellt var miljön, allt runtomkring, 
hur det luktade när de öppnade instrumentlådorna, hur mikro-
fonerna såg ut. Det var en förtrollad värld på något vis. Hur folk 
kom i sina bilar till de där avlägsna platserna mitt ute i skogen 
bara för att dansa. 90 procent av publiken var nykter, pappa och 
bandet var nyktra. Man dansade i flera timmar, åt korv, drack 
läsk, köpte lotter och åkte sedan hem igen. Det är en fascinerande 
företeelse, både ursvensk och extremt exotisk. Som vuxen inser 
jag att det måste ha präglat mig. Då tyckte jag inte att det var 
något särskilt märkligt. Det var bara så det var. 

Spelade du själv något instrument innan du började i olika punkband? 
– Pappa lärde mig att spela gitarr, säger Mattias Nordkvist. Det 

jag upptäckte, när jag väl lärde mig gitarren, var att det väckte 
något inom mig. Det blev en kanal för det kreativa, för allt det 
som inte fick plats i skolan, eller de andra förutbestämda sam-
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MAT TIAS NORDKVIST

Min bärbara ministudio följer med överallt. 
På den spelar jag in låtidéer, intervjuer,  
textsnuttar och hela läsningar av manus  
när jag regisserar. Idéerna blir konkretare  
när jag hör dem.



manhang jag hade rört mig i. Jag förstod att det var något som 
hade saknats, något som aldrig hade fått sitt utlopp. Samtidigt 
har jag alltid varit en väldigt iakttagande, reflekterande människa, 
någon som inte kan låta bli att ta in allt som händer runtomkring. 
Det är nog både min börda och min gåva. Jag kan inte gå på stan 
utan att registrera hur en person talar eller rör sig, jag kan åka 
spårvagn och åka vidare, trots att jag skulle ha gått av vid Maria-
plan, bara därför att jag hör någon tala i telefon och måste ta reda 
på mer om vem han eller hon är. Det finns något maniskt i det 
här, men jag har också förstått att det är det som är min metod 
och bränslet i mitt skådespeleri. Att jag blir iakttagaren av vad 
det är att vara människa. Och att flytta ut ur sig själv. Jag är inte 
så intresserad av mig själv, i bemärkelsen framgång eller kändis-
skap. Missförstå mig rätt, det är klart att jag blir glad om någon 
ger mig beröm för en roll. Men då är jag redan på någon annan 
plats, fullt upptagen av att klura ut vad nästa roll egentligen är 
för människa, för karaktär. 

Men just nu är du på en icke-plats, på sätt och vis, med en spelledig 
höst och ett rum som ännu inte är fyllt.

– Ja, så är det. Men jag kommer säkert att hålla på med en massa 
olika saker, jag kan inte låta bli. Just nu skriver jag på ett film-
manus till exempel, och på noveller. Jag har ju skrivit låttexter 
hela mitt liv och har både telefon och anteckningsböcker fyllda 
av iakttagelser, utkast. Jag vet inte var det kommer att sluta, men 
jag vill ge det en chans. Det är också som svar på »bliv-vid-din-
läst-inställningen«, att jag som skådespelare skall ägna mig åt 
skådespeleri och ingenting annat. Det finns någonting i mig som 
revolterar mot det. Det har kanske att göra med vad jag kommer 
ifrån. Min bakgrund är icke-kulturell. Mamma läste böcker och 
pappa spelade i dansband, jovisst, men den första gången jag 
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exempelvis såg en riktig teaterpjäs var i rätt vuxen ålder. Om 
man bortser från skolteatern, som jag ofta skolkade ifrån. Men 
jag ser det som en tillgång. Att ha ett annat perspektiv på saker 
och ting, att umgås med människor som inte har en aning om 
olika stormar och skandaler inom »Teatersverige«. Det vi sysslar 
med är inte livsavgörande för en hel mänsklighet. Det är viktigt 
för oss som befinner oss i det, och för dem som »nyttjar« det, 
men det är inte allt. Det är farligt att ta på sig den kostymen, 
att tro att teatern står över allt annat. Jag brukar ibland säga att 
teatern lider av godhetskomplex. Det är många föreställningar 
som inte har komplicerat sin egen plats, som med någon sorts 
ovanifrånperspektiv skall undervisa sin publik, de som ännu 
inte har förstått. Det där kan bli förödande. Att ta sig själv på så 
stort allvar och tro sig vara förmer. Där dör teatern. Jag menar 
inte att man måste ägna sig åt glättig underhållning, men man 
måste lita på sin publik. 

Någon form av utifrånperspektiv är nästan alltid av godo. Man 
ser och upptäcker andra saker.

– Ja, antingen tycker man att ens bakgrund är en tillgång och 
är stolt över den, eller också försöker man tvätta bort och sudda 
ut. Numera brukar jag alltid säga till unga teaterstudenter att 
de först och främst skall fråga sig själva vad de vill göra. Inte tro 
att allt handlar om att åka till Stockholm och befinna sig i de 
»rätta« sammanhangen. Sannolikheten att du skall bli upptäckt 
på Guldbaggegalans efterfest är rätt minimal. 

Röda mattor och premiärer har inte så mycket med själva yrket 
att göra, menar du?

– Nej, ingenting, säger Mattias Nordkvist. Vad skall jag där 
att göra? Jag är en privatperson som är skådespelare till yrket. 

Det är en svår fråga, men hur ser du på ditt arbete som skådespelare?

– Det är verkligen en stor fråga, säger Mattias Nordkvist. Men 
för mig handlar det om hantverket. Enbart om hantverket. Det 
som har hänt, och jag lägger ingen värdering i det, folk får vara 
som de vill, är att det mer har gått från att en skådespelare är 
någon som gestaltar olika människoöden, olika roller, till att 
det handlar om hur vältränad du är, vilka klädmärken du bär, 
vilka sponsorer du har, vilka regissörer du syns med. Där kän-
ner jag mig helt främmande. För mig handlar de sakerna noll 
om yrket och den tid som läggs ner på gym, röda mattor och 
så vidare, vill jag lägga på mitt hantverk. Jag kan förstå att det 
ligger en lockelse i detta och att jag är något av en dinosaurie, 
även i min egen generation. Men för mig personligen är det mitt 
enda sätt att förhålla mig till yrket. Teatern var ju tidigare mer 
av en frizon. När man ser Sif Ruud eller Margareta Krook till 
exempel, handlar det om det arbete de utförde på scenen, deras 
yrkesskicklighet. Jag förespråkar absolut inte någon återgång till 
gamla tiders förhållanden och tycker självklart att det är viktigt, 
inte minst för att kunna utöva sitt yrke, att vara så sund och 
hälsosam som möjligt. Men utseendefixeringen och kroppshet-
sen har gått väldigt långt. Och som alltid är kvinnor ännu mer 
utsatta än män. Det blir så mycket yta och jag tänker att det vi 
inte håller på med är yta. Det blir svårt med trovärdigheten till 
slut om scenerna fylls av manliga elitidrottare och fotomodell-
tunna kvinnor. Jag pratar inte så ofta om det här. Det är svårt 
att tala om i dag utan att snabbt bli dömd. När jag har snuddat 
vid de här ämnena blir reaktionen ofta att det beror på att jag 
själv inte uppfyller utseendenormen och underförstått att jag 
egentligen skulle vilja se ut som alla andra, smal och vältränad, 
om jag bara fick välja. Men jag har ju valt! Jag har valt att se ut 
så här, att vara den jag är. 

 113112 

MAT TIAS NORDKVISTSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2019



 115



Tänker du mer på filmbranschen, eller tycker du att det även gäller 
på teatern?

– Både och, säger Mattias Nordkvist. Vi har blivit litet bättre 
på representation, det är inte längre enbart vit medelklass som 
syns. Det börjar dyka upp andra ansikten också, även om det 
är en lång väg kvar att gå. 

Det är inte helt ovanligt att filmregissörer väljer att använda ama-
törer som skådespelare. Hur ser du på det? 

– Det beror helt på syftet. En regissör som Roy Andersson har 
hittat en form som han vill ha. Han väljer människor som ser 
intressanta, spännande och annorlunda ut och som inte kan 
ta en replik. Det är hans grej. De är hans marionetter på sätt 
och vis. Där är det mycket mer en fråga om ett konstnärligt 
verk, än en serie som säg Vår tid är nu. Jag älskar hans filmer.  
Men jag kan däremot bli både provocerad och sur när folk slänger 
sig med att de är »litet skådis också«, efter att ha figurerat i nå-
gon reklamfilm på tre minuter. Jag blir inte läkare efter att ha 
satt plåster på något av mina barn om de har slagit upp ett knä. 
I de lägena kan jag känna att jag måste försvara min yrkesstolt-
het, hantverket. Det är något som tar många år att lära sig. Det 
handlar inte om hur trovärdigt du kan gråta, eller hur snabbt du 
kan springa en viss sträcka. Trovärdigheten i yrket ligger i det 
grundläggande, förberedande arbetet inför det du skall förmedla. 
När jag går omkring och övar på Gustafs olika egenheter hemma 
i lägenheten till exempel, där ligger yrket för mig. Ju äldre jag 
blir, ju mer vågar jag stå för det. Att ta hantverket på allvar. 

Där du nu är, efter att ha gjort pjäsen om Victoria Benedictsson, 
vilket blir nästa steg tror du? 

– Det jag lärde mig av Förbjuden ingång, och framförallt av 
att samarbeta med Anna Pettersson, var att tiden är knapp.  

Livet är kort och ett yrkesliv ännu kortare. Att våga ta beslut 
som inte är de förväntade. Det blev ett startskott för mig. Valet 
att göra en smal föreställning som vi gjorde blev en symbol för 
det jag vill med mitt konstnärskap. Och det handlar väldigt litet 
om att vara kändis, det handlar bara om yrket, att på absolut 
bästa vis förmedla det jag vill. 

– Den här pausen är ett sätt att ta reda på vad det är jag vill 
göra framöver, vid sidan av mitt uppdrag på Göteborgs stads-
teater. Jag tror att jag kommer att söka mig till  platser där jag 
inte har varit, inte bry mig så mycket om vad som förväntas, 
vad folk skall tycka. Att i det läge jag nu befinner mig få ett av 
Stenastiftelsens kulturstipendier är förstås helt fantastiskt. Det 
gör att jag verkligen kan utforska de möjligheter jag ser framför 
mig, fortsätta att skriva och regissera. 

– Dessutom hoppas jag att kunna söka upp och träffa män- 
niskor som jag inspireras av. Att bara få samtala om yrket, i tre 
timmar, litet som vi gör nu, med människor som man beundrar 
och ser upp till, är fortbildning om något.

Vilka är de? 
– Någon som jag skulle vilja sitta länge med, och som jag 

faktiskt har jobbat med, är Ingela Olsson. Hon har något i sitt 
konstnärskap som gör att jag inte kan sluta att titta på henne 
när hon arbetar. När vi jobbade tillsammans i Vår tid är nu 
kom jag ibland på mig själv med att sitta och iaktta henne och 
glömma att jag själv skulle vara i bild. Det skulle vara fantastiskt 
att återkommande få sitta ner och prata med henne kring yrket. 
Ann Petrén är en annan. Det är något med skådespelare som bär 
på hemligheter och det gör de två i väldigt hög grad. Av någon 
anledning ser jag det mycket oftare hos kvinnliga skådespelare.
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Där finns en öppenhet, ett icke-pose-
rande blandat med en enorm styrka 
och kraft. En skörhet som inte är vän, 
utan hård. Som något som kan bry-
tas och bli vasst. Jag är på en plats 
i mitt yrkesliv där fortbildning nog 
inte handlar om att gå olika kurser, 
utan snarare om samtal kring yrket 
med andra skådespelare, om vad det 
är i deras arbete som är så drabbande.
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MARTHA 
OSSOWSKA PERSSON



I MARTHA OSSOWSKA PERSSONS ATELJÉ hänger en banderoll 
med texten »Cherish your obsessions«. En daglig påminnelse 
och ett tydligt vägval.

Man skulle också kunna beskriva bejakandet och drivkraften 
i helt andra termer. En enveten tro, en övertygelse, om att det 
går att nå och beröra människor via konsten. En oändlig, ömsint 
omsorg om detaljer. En lust att berätta, undersöka och upptäcka. 
Att förstå sig själv och omvärlden, att låta sig överraskas av de 
egna bilderna. 

Martha Ossowska Persson tog sin masterexamen på Valands 
konsthögskola i Göteborg 2014. Hennes akvareller i stora format 
har ofta den mänskliga kroppen, och i synnerhet handen, som 
motiv. Beröring, taktilitet, en kroppslig, ordlös kommunikation, 
avstånd, tomrum och glipor, fångas i bilder där nivåerna över-
lagrar varandra. Det är både naturalistiskt och abstrakt, nästan 
alltid med en oscillerande spänning mellan det vackra och det 
frånstötande, mellan möte och hot. 

Hur vägen till detta inre och yttre landskap ser ut och hur 
akvarellen blev hennes medium är några av frågorna vi tar med 
oss ut till Styrsö, där Martha Ossowska Persson numera både bor 
och har sin ateljé. Vi tar snabbåten till Bratten och vandrar förbi 
de idylliska trävillorna med sina välskötta trädgårdar. Martha 
Ossowska Persson bor längre bort på ön, närmare Tången, och 
vi följer hennes vägbeskrivning. »Ni skall upp för två backar, 
ner för en brant och sedan svänga av. Ta sikte på två björkar och 
en sned brevlåda.« Det låter som taget ur en Slas-roman, men 
leder oss rätt. 

Bakom gamla fönsterglas, lutade mot husväggen, har tomat-
plantorna redan hunnit långt. Förra årets enorma skörd av grön-
kål är ännu inte uppäten, får vi senare höra. 

MARTHA OSSOWSK A PERSSONSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2019
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Martha Ossowska Persson

MARTHA OSSOWSK A PERSSON
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Man måste lita på det man gör.  
Annars kan man inte ta sig själv på allvar.«





– Jag längtade bort från staden och har min ateljé här hemma, 
säger Martha Ossowska Persson när vi har slagit oss ner i köket. 
Det skulle aldrig fungera att pendla in till Göteborg två timmar 
varje dag. Mitt mål, ända sedan jag började, har varit att maxi-
mera tiden i ateljén, att kunna arbeta så fort det finns möjlighet. 
Med två barn är det här en bra lösning. Min dotter är 13 och 
min son är 3, jag fick barn tidigt. Kombinationen konstutbild-
ning och småbarnsförälder var inte helt lätt. Samtidigt blev det 
ytterligare en sporre, jag fick ofta överbevisa min omgivning. 
Det gjorde mig bara ännu mer envis. 

Konstintresset, var kommer det ifrån?
– Jag är uppvuxen i Majorna i Göteborg. Det finns inga utövande 

konstnärer i familjen, även om det ibland hände att jag gick på 
museum med min mamma. Jag är ensambarn och ritade mig 
igenom hela min uppväxt. Bildskapandet blev tidigt en del av min 
identitet, en ventil. Jag gick, litet motvilligt, naturvetenskaplig 
linje på gymnasiet och började först att läsa arkitektur på Chal-
mers. Då hade jag redan fått min dotter och kände att jag borde 
utbilda mig till något »riktigt«. De flesta av mina studiekamrater 
hade föräldrar eller släktingar som var arkitekter, det kändes litet 
grann som om jag hade sluppit in bakvägen, genom en hemlig dörr. 

– Det som fick mig att våga ta steget var när en av mina lä-
rare, som tittade på något märkligt projekt som jag höll på med, 
undrade om jag inte borde söka till en konstutbildning i stället. 
Men jag är samtidigt glad över vad jag har fått med mig från 
arkitektstudierna. Det satte igång många processer. Jag lärde 
mig att leta efter egna lösningar, hittade verktyg och metoder 
som jag har haft nytta av i konstutövandet. 

Du är inte ensam om att ha gått den vägen. Mötet mellan arki-
tektur och samtidskonst har i många fall visat sig extremt fruktbart.  
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I ditt fall tycks studierna också ha väckt intresset för barockens bild-
världar och estetik. Det är något vi måste återkomma till längre fram 
i samtalet. Efter förberedande studier på Dômens konstskola hamnade 
du på konsthögskolan i Umeå och återvände sedan till Göteborg, där 
du tog din masterexamen på Valand. Hur hittade du fram till akva-
rellen, till måleriet?

– Jag har alltid målat akvarell, men länge bara som en sorts skis-
ser, förlagor och  minnesanteckningar, säger Martha Ossowska 
Persson. Det var ingenting som jag visade för andra. När jag 
gick i Umeå var min inriktning en helt annan. Jag höll på med 
performance, fotograferade av mig själv i olika aktioner, gjorde 
animationer och tecknade en hel del. Det mesta var projektbase-
rat, vilket det inte alls är nu. Men under hela den här perioden 
fortsatte jag med mina privata akvarellförlagor. Det var först 
under andra året på konsthögskolan i Umeå som jag började att 
måla och använda akvarellen på ett annat vis. 

Vad var det som hände? 
– Det hela började med ett projekt där jag, som egentligen tyckte 

att sport var totalt ointressant, hade föresatt mig att varje dag läsa 
sportdelen i GP och utgå från de där dramatiska bilderna där det 
ibland ser ut som om folk håller på att klösa ögonen ur varandra. 
Jag började att teckna av, förstärkte det groteska och prövade sedan 
att måla i stället. I början använde jag tjockt med färg och dåligt 
papper. Jag visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Men det 
var kul att gå in på fysiska detaljer och sedan dra upp dem till 
akvareller i storformat. Till avgångsutställningen i Umeå gjorde 
jag ett verk som hette Inget kött, bara tröja där jag hade zoomat 
in på fotbollsspelare när de drar i varandras tröjor. Jag lade in en 
konstgräsmatta under de stora akvarellerna och det roliga var att 
när folk gick på gräsmattan, blev de så statiska att de fick stötar 

när de nuddade vid varandra. En helt oförutsedd effekt! Men det 
var också där som händerna började att komma in på allvar. 

– När jag sedan fortsatte på Valand fick vi till uppgift att skapa 
något utifrån Tjolöholms slott. Jag höll på att arbeta med en ak-
varell där två handbollstjejer drar i varandra i något som liknar 
ett övergrepp. Jag visste inte hur jag skulle kunna koppla det till 
Tjolöholms slott. Hela den bisarra historien med James Dickson 
och blodförgiftningen från champagnekorken, all denna fejkhis-
toria som finns på slottet. Några veckor före utställningen skulle 
jag flytta målningen från ett bord, men den fastnade på något 
vis och revs upp på mitten. Det händer mig aldrig annars! Det 
blev ett stort hål. Jag blev helt förtvivlad, det var nästan ingen 
tid kvar och jag hade samtidigt fått ett mystiskt sår, som bara 
växte, mitt i handen. 

– Någon dag senare kom en kollega förbi och berättade att han 
hade fått höra en historia som fick honom att tänka på mig. Agneta 
Pleijel gjorde en pjäs i början av 1970-talet, Å Göteborg, som bland 
annat handlade om James Dickson, där hon ifrågasätter synen på 
honom som Göteborgs store mecenat och välgörare. Pengarna 
hade han inte minst tjänat genom att skövla kronoskogarna i norr, 
i Baggböle bland annat, som jag just åkt ifrån. I pjäsen finns en scen 
där han våldför sig på en kvinna och sliter sönder hennes klänning. 
När hon ber honom att åtminstone betala för klänningen, säger 
han åt henne att sträcka fram handen och släpper ett glödgat mynt 
i hennes handflata. Hon blir brännmärkt. Då visste jag hur jag 
skulle gå vidare. Jag målade av min hand, med såret i handflatan, 
men lät enkronans valspråk »För Sverige i tiden« bli texten. När 
jag hade gått runt på Tjolöholm hade jag försökt att identifiera de 
färger som jag tyckte representerade slottet och hittat en speciell 
kallrosa nyans. Jag använde den i akvarellen som skulle hänga 
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Mitt bästa verktyg åker i golvet flera gånger om dagen. 
Den för ett väldans oväsen när jag målar. Med den kan 
jag forma vattnet och styra pigmenten så att de fixeras  
på rätt ställe. 

MAR THA OSSOWSK A PERSSON



i James Dicksons arbetsrum. Vi hade 
alla tilldelats var sin plats. När jag kom 
dit fick jag nästan en chock. Rummets 
heltäckningsmatta hade exakt samma 
kallrosa ton. Det var som om mattans 
färg hade stegrat sig upp på papperet 
och framkallat den där handen. 

Vilken historia! Och även om det var 
en slump, blev det en slump med mycket 
stark mening för dig.

– Ja, jag vet säger Martha Ossowska 
Persson. En sådan fullträff kommer 
nog inte att upprepa sig. Men för mig 
blev det ett bevis för att det bara var 
att fortsätta, att det handlar om att 
vara öppen och mottaglig, att låta sa-
ker och ting komma till en, snarare än 
att försöka framkalla dem. 

Berätta mer om vad det är som får dig 
att välja akvarell. Figurativt måleri i 
akvarellteknik bryter rätt kraftigt mot 
många av samtidskonstens trender. 

– Ja, verkligen. Det finns ett märkligt 
och irrelevant statustänkande kring 
olika tekniker. Men att det blev måleri 
och akvarell för min del beror framför 
allt på att det var det som var absolut 
svårast. Jag har aldrig behövt kämpa 
och slita så mycket med någonting 
annat. Fotografi gick snabbt ganska 
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bra, skulptur kände jag också att jag klarade hyfsat, men det 
här…! Det är någonting i själva motståndet som triggar mig, 
som gör det meningsfullt. Det är inte en teknik som »passar« 
mig, tvärtom finns det ingenting som jag har brottats så mycket 
med. Jag vurmar inte heller för akvarellen i sig. Dessutom målar 
jag helt på mitt eget sätt, inte alls som man skall enligt reglerna 
och akvarelltraditionen. 

Kan du beskriva hur du menar, mer konkret? 
– Jag har alltid målat med papperet på golvet tidigare, säger Mar-

tha Ossowska Persson. Men nu klarar varken min rygg eller mina 
knän det längre. Jag har fått ändra metod. Drömmen hade varit ett 
gammalt höj- och sänkbart skrivbord. Det finns fortfarande lägen 
när jag sitter på målningen, är i den, för att se och nå det jag vill 
komma åt. Jag står, sitter eller drar ner papperet på golvet, häller 
och gnuggar bort, arbetar mig runt. Jag använder bägge händerna 
samtidigt, lägger på färg och torkar bort. Hela ateljégolvet brukar 
vara fullt av papperstussar. Det är någonting med själva fläcken… 
Jag tycker att jag snarare fläckar fram än målar och jag är alltid 
helt fläckig själv när jag arbetar. Från början var upptäckten att jag 
kunde strunta i bakgrunden, att det kunde räcka med papperets 
vithet, en befrielse. Nu, när jag har börjat mörka ner bilderna, får 
jag jobba på ett annat vis. Alla de här insikterna kommer under 
arbetets gång, det är ingenting jag sitter och tänker ut i förväg. 
Mitt sätt att arbeta är väldigt intuitivt. När bilden avger en ton, 
klang eller lukt, när något annat sinne kopplas på, vet jag att jag 
börjar närma mig något viktigt. Att bilden börjar att bli färdig. 

Berätta mer om fläcken, det verkar vara en startpunkt. 
– Jag försökte att skriva om det när jag gick på Valand. En text 

där jag kopplade fläcken till kroppens olika vätskor, till det vi 
inte kan kontrollera, svett, rodnad och så vidare. Alla sätt som 
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kroppen förråder oss på, misstagen vi försöker sudda ut och dölja. 
Akvarellens kvalitet är ju bland annat att den inte stannar på ytan, 
som olja eller akryl, den tränger in i papperet och blir kvar. Pap-
peret blir som en hud. När man målar på det blir det torrt och 
frasigt, det finns något väldigt kroppsligt och fysiskt, också i det 
okontrollerbara. Vi kan väl gå över till ateljén, så får ni se själva.

Det kvadratiska rummet domineras av ett högt bord som 
upptar större delen av golvytan. Ljuset kommer från kortväggens 
stora fönster som vetter ut mot trädgården och gräsmattan på 
husets framsida. På bordet ligger en stor målning under arbete, 
en uppåtvänd, halvt kupad handflata. Associationsflödet sätts 
genast igång. Flera av målningarna som står lutade mot väggen 
är dolda av vit lakansväv. Några finns upphängda, ännu inte 
renskurna eller ramade. Händer, fingrar, sammanflätade eller 
förenade i olika konstellationer, som koreograferade fingerle-
kar. Men också en halvöppen mun, åldrad, sårbar med delar av 
tungan och tänderna synliga. På den motsatta väggen en stor, 
mer abstrakt målning i mörkt blåa nyanser, som virvlande 
strömmar under en orolig vattenyta. 

– Just den kom till när jag hade varit ute och promenerat vid 
stranden med min son och han hade hällt sand i termosen med 
varm choklad, säger Martha Ossowska Persson. När jag hällde 
ut vätskan i havet blev det en sorts kemisk reaktion, som en 
klump som drog ihop sig och flöt ut, som en brännmanet. Den 
där oväntade vågrörelsen som fortplantade sig inspirerade mig 
till det här, som förstås är något helt annat. 

Berätta om målningen med munnen. Och om dragningen till  
barockmåleriet och Bernini i synnerhet.

– Jag älskar Bernini! Inte minst det där oåtkomliga, ambiva-
lenta, när det blir så vackert att det nästan blir äckligt. Det är 

något jag ibland får höra om mitt eget måleri. En del tycker 
verkligen att det är äckligt och klarar inte av att titta på det. När 
jag fick Fredrik Roos stipendium 2015 åkte jag bland annat till 
Rom. Jag hade aldrig varit där förut och blev helt överväldigad 
av staden. Av allt. Färgerna, lukterna, oändligheten av tidslager, 
det barocka, den våldsamma rörelsen, svulstigheten. Det var 
något som omedelbart berörde mig. Bernini var helt besatt av 
ungdom och skönhet. Jag lånade uttrycket, gesten, från hans 
skulptur av den heliga Teresa och lät det bli en åldrad, döende 
mun, en helt annan sorts sinnlighet. 

Om vi återvänder till det som ändå blivit något av ett huvudmotiv 
– händer och fingrar – vad är det som gör att du kommer tillbaka till 
det, som inte lämnar dig ifred?

– Jag vill ju inte sluta som »den där handkonstnären«, säger 
Martha Ossowska Persson och skrattar. Men det är mer än 
händer. Det handlar om något ytterst medmänskligt. Man 
kan se hela mänsklighetens historia i en hand. Vår tid är så 
präglad av beröringsskräck. Vi är närmare varandra än nå-
gonsin, ett klick bort. Samtidigt ökar avstånden och rädslan, 
känslan av hot. Under Valandstiden skapade jag ett arkiv, bara 
för egen del, av händer, fingrar och gester i konsthistorien. Jag 
fotograferade av, mest från böcker och mest äldre måleri. Det 
blev väldigt tydligt hur handen kunde symbolisera allt från 
makt, status och rikedom till utsatthet och skyddslöshet. Hur 
sättet att peka ut, att visa, avslöjade och avtäckte så mycket 
mer. Hur detaljerna öppnade sig mot något större. Hur det 
alltid finns flera läsningar. 

Handen och fingrarna blev ditt öga? 
– Ja, och så länge jag själv aldrig vet hur det skall se ut på för-

hand måste jag nog fortsätta, säger Martha Ossowska Persson. 
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Det finns hela tiden någonting kvar, någonting jag inte kommer 
åt. Ofta blir målningarna som en form av serier, utan att jag 
har planerat det. Det kan finns något olöst, någonting som får 
fortsätta in i en ny bild. Jag har bestämt mig för att faktiskt 
lita på min känsla, att följa min besatthet. Och att återvända 
till Rom! Det känns fantastiskt att få ett stipendium som syftar 
till utveckling, som ger mig möjligheter att fortsätta att pröva, 
att upptäcka mer. 

Vilka är dina planer för utställningen i Stenahallen? Har du bestämt 
dig än? 

– Jag vet inte säkert, men jag har en tanke om att göra en sam-
manhängande svit, något stort. Jag skall utgå från en 9-meters-
rulle och bygga någon form av stapel. Vi får se.
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 14514 4 FÖR SAXOFONISTEN, JAZZMUSIKERN och kompositören Malin 
Wättring är rörelsefrihet och musikaliska samarbeten avgörande. 
Att tillåta sig att utforska både instrumentens och musikens 
mångfald. Att våga bejaka det personliga, den mänskliga kär-
nan, oavsett om det är musik för storband, jazzkvartett eller 
egna soloprojekt.

Malin Wättrings eget uttryck kan vara både lyriskt och melo-
diskt men också rått, pådrivande och kraftfullt. Det finns ingen 
motsättning mellan att ta plats och ge plats åt andra. Det handlar 
om att lyssna och vara lyhörd, fånga det som händer i stunden, 
låta musiken bli ett samtal. 

2017 tilldelades Malin Wättring Sveriges Radios pris Jazzkatten 
som årets kompositör. Till beställningsverken hör bland annat 
musik för Bohuslän Big Band, vilket resulterade i den gemen-
samma skivan Harvest, utgiven 2018.

Vid sidan av huvudinstrumentet tenorsax, använder Malin 
Wättring sopran-, alt- och barytonsax, men även klarinett, gitarr 
och den egna rösten. Utöver kvartetten Malin Wättring 4 med-
verkar hon i flera andra samarbetsprojekt, till exempel William 
Soovik Grand Finale och konstellationen Danemo/Svensson/
Bergström/Wättring. Mötena med andra människor i rollen som 
yogainstruktör och saxofonlärare är också viktiga delar av livet. 

När vi ses i april har Malin Wättring 4 nyss släppt sitt tredje 
album Live in Hamburg och gjort en bejublad releasespelning 
på jazzklubben Nefertiti i Göteborg. Gruppen består av Malin 
Wättring saxofon, Naoko Sakata piano, Anna Lund trummor 
och Donovan von Martens kontrabas.

Vi stämmer möte i replokalen i Gamlestaden för att prata mer 
om Malin Wättrings egen resa in i musiken och om vad det är 
som gör Göteborg till en levande musikmiljö. 

MALIN WÄT TRING
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Örat vinner alltid över teorin.  
Jag är inte intresserad av genrer,  
jag är intresserad av uttryck, 
att vara här och nu.« 

Malin Wättring
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 147146 – Jag möter er vid spårvagnshållplatsen, säger Malin Wätt-
ring när vi avtalar tid och plats över telefon. Det kan vara litet 
krångligt att hitta rätt. 

Studion, i närheten av Tillskärarakademin, måste lämnas under 
sommaren, men en ny lokal, inte långt därifrån är utlovad. Vi slår 
oss ner i en av sofforna i det ombonade rummet som mer känns 
som ett litet bohemiskt vardagsrum än en replokal. På väggarna 
trängs bilder, fotografier, affischer och urklipp. Fönstren med 
olika krukväxter släpper in ljuset från gården utanför. 

– Jag kommer att sakna dagsljuset, säger Malin Wättring. Nu 
blir vi, som de flesta andra musiker, hänvisade till en fönsterlös 
källarlokal.

Har du något emot att vi både spelar in och skriver?, frågar vi, innan 
vi slår på mobilens röstmemofunktion. 

– Absolut inte, säger Malin Wättring. Jag använder ofta mobilen 
för att spela in små melodifragment och snuttar, sådant jag inte 
vill tappa bort eller glömma. Sedan kan man gå tillbaka långt 
efteråt och göra upptäckter och fynd. 

Om vi börjar där. När kommer melodierna till dig? 
– Det är litet olika, säger Malin Wättring. Men kanske oftast 

i koncentrerade perioder, under residensvistelser eller liknande, 
när det finns obruten och ostörd tid. I de lägena kan jag behöva 
arbeta mig fram till dem, bygga upp, lägga till och dra ifrån. 
Mejsla fram. 

– Men det kan också vara litet när som helst. När jag ligger i 
badkaret och sjunger till exempel. Jag sjunger nästan alltid fram 
melodierna först, det är sällan jag börjar med att ta ut dem på 
saxofon. Framförallt handlar det om att skapa egen tid, gå in i 
det där rummet och vara ensam med musiken. Det är verkstaden. 
Det är där allting sker. 

– Jag har ett stort behov av ensamhet. Eller att vara med mig själv 
snarare. Det är skillnad på att vara ensam och vara själv. Ett visst 
mått av självvald ensamhet är nödvändig för att jag skall kunna 
förstå vad det är som finns där inne, vad det är som måste ut. 

Vi börjar från början. Var är du uppväxt och när kommer musiken 
in i ditt liv?

– Jag är född i Stockholm, säger Malin Wättring. Sedan flyttade 
vi till Göteborg när jag var ett och året därpå till Lerum, där jag 
bodde fram till 20-årsåldern. Mina föräldrar är musiker. Mamma 
är fiollärare, Suzukipedagog. Jag började att spela fiol när jag 
var tre, papplåda och linjal. Inte så roligt… Pappa jobbade som 
teatermusiker på Angeredsteatern och var kapellmästare där när 
jag växte upp. Dessutom frilansade han som musiker. 

Vad spelar han?
– Han är sångare, men spelar en massa olika instrument. När 

han gick på musikhögskolan var det altfiol. Jag brukar säga att 
han inte är expert på ett instrument, men pratar språket musik. 
Han har alltid varit en stor inspirationskälla och förebild. Jag 
följde ofta med honom på olika föreställningar redan som liten. 
Jag älskade att vara på teatern! Det kändes som om luften var 
extra tjock, där fanns något väldigt kraftfullt, en tydlig energi, 
kanske all kreativitet som var i omlopp. 

– Att jag har hört så mycket teatermusik som barn tror jag har 
påverkat mitt sätt att skriva. Teatermusik handlar hela tiden om 
att förstärka stämningar samtidigt som det är en helt genrelös 
musik. Det tror jag har satt spår. Vi hade en studio hemma där vi 
kunde leka och skapa. Vi spelade in med portastudio och hittade 
på egna låtar. Det fanns en synt med en massa olika ljudeffekter 
inspelade – en polisbil, en hund som skäller och så vidare. Det är 
förstås väldigt roligt när man är fem, eller elva också för den delen.
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148 Har du syskon som också spelar?
– En lillasyster, som nu har utbildat sig till musiklärare. Hon är 

hälften musiklärare, hälften rockstjärna! Hon spelar i ett band 
som heter Rome is Not a Town tillsammans med tre andra tjejer.

Hur låter de? 
– Det är ganska punkigt… de är jättebra! Den senaste tiden 

har de blivit något av ett namn inom den sfären och bland annat 
spelat förband till Thurston Moore.

– Emma, min syster, och Kajsa som sjunger i det bandet, spelade 
med mig på Jazzkattengalan hösten 2018. Det var väldigt kul. 
Det är fint när jazzen och deras musik får mötas. 

Den sortens öppenhet känns signifikativ för dig och din kvartett. 
Men kanske är det också något som ligger i tiden? För väldigt många 
unga människor i dag är genregränser oväsentliga. Man lyssnar och 
tar till sig på ett bredare vis än förr. Ingångarna till olika musikaliska 
uttryck och språk är fler. 

– Ja, så är det, säger Malin Wättring. Friheten finns där och 
man vill ta den. De två första skivorna med kvartetten har haft 
en tydligare struktur och mer definierade låtar. Med den tredje 
har vi velat släppa tyglarna mer och jobbat mycket med att inte 
hamna i en box. Jag kan tycka att en hel del »fri musik« inte är 
särskilt fri utan fast i en form, i vissa sound. Vi har arbetat aktivt 
för att inte köra in i de där fållorna. Vi spelar det som händer i 
stunden och däri ligger förstås också en sårbarhet. Det är sam-
tidigt där jag vill leva och verka, i den närvaron, utan skyddsnät.

När man ser er live är en av de stora behållningarna just det fan-
tastiska samspelet, interaktionen och uppmärksamheten er emellan. 

– Jag är väldigt glad över min kvartett, säger Malin Wättring. 
Vi har spelat tillsammans i snart åtta år. Naoko Sakata träffade 
jag på musikhögskolan, när hon gick i trean och jag i ettan. Målet 
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är att vi alla skall ligga på gränsen för vad vi klarar av. Kasta oss 
ut! Kommer det att rasa, kommer det att falla? Vi har både ett 
musikaliskt samförstånd och en stark gemenskap. Vi kan stötta 
och utmana varandra, beroende på vad som krävs just då.

Du har nämnt teatermusik som en viktig barndomsprägling. När 
blev saxofonen ditt instrument?

– Jag började inte spela saxofon förrän jag var tio, säger Malin 
Wättring. Jag var på en konsert där pappa sjöng Ray Charleslåtar 
med Bohuslän Big Band, jag tror att det var i Stenhammarsalen. 
Jag visste omedelbart att det var det instrumentet jag ville spela. 
En blixtförälskelse! 

Gick du i musikskola eller tog lektioner då?
– I Lerum fanns kulturskolan som hade musikundervisning. Jag 

hade en jättebra första lärare. När han senare slutade började jag 
så småningom att ta privatlektioner. Men när jag var 14 slutade 
jag helt att spela. Mellan 11 och 17 års ålder var jag utsatt för 
sexuella övergrepp. Av förövare utanför familjen. Jag är väldigt 
öppen med det. Det fanns ingen plats för musiken under den 
perioden. Trots det sökte jag till estetiskt musikgymnasium. Det 
fanns egentligen inga alternativ, det var det enda jag kunde tänka 
mig, även om jag inte spelade aktivt då. 

– Högstadiet och gymnasiet var ingen rolig tid. Jag berättade 
inte om övergreppen för någon förrän jag var 24 och gick på 
musikhögskolan. 

Hur klarade du dig genom alla de här åren utan att prata med någon 
om vad du var utsatt för? 

– Jag vet inte riktigt, säger Malin Wättring. Människor kla-
rar förunderligt mycket. Förvånansvärt många har gått igenom 
liknande saker. Men jag tror verkligen att musiken räddade mig 
till livet. Den har varit, den är, så viktig. Det är genom musiken 

som jag har hittat tillbaka till mig själv, fått en röst. Det är en 
trygg plats där jag kan möta andra utan rädsla. Det var också 
genom musiken som jag fick kontakt med något slags närvaro 
igen. När man blir utsatt stänger man av, kopplar bort känslorna, 
för att överleva. 

– Det har varit en lång process. Dels att först äga det, sedan 
kunna berätta om det i familjen och därefter för mina vänner. 
Efter det pratade jag med mina lärare på musikhögskolan. De 
har varit fantastiska! Skolan blev en trygg, säker plats där jag 
steg för steg kunde återerövra mig själv. Det fanns mycket tid och 
mycket frihet att gå in i det där egna rummet som vi pratade om 
tidigare, ta reda på vad det var jag ville. Jag har mycket drivkraft 
och mycket kreativitet inom mig, men behöver känna mig trygg 
för att komma i kontakt med den. Jag är enormt tacksam över att 
jag blev respekterad och lyssnad på, att jag kunde låta det jag har 
varit med om bli en del av en även musikalisk bearbetningsprocess. 

– Övergreppen tog slut när jag var 17. Jag bodde kvar i Lerum 
tills jag var 20, sedan flyttade jag till Skåne och gick två år på 
Fridhems folkhögskola. Först ett år på tjejlinjen, sedan ett år på 
jazzlinjen. Jag behövde lämna Lerum även rent fysiskt och det 
blev ett på alla vis konstruktivt uppbrott.

Fanns jazzen närvarande i ditt liv redan tidigare?
– Ja, det gjorde den, på sätt och vis, säger Malin Wättring.  Jag 

minns att jag fick tre jazzskivor av pappa när jag fyllde 16. En 
med Wayne Shorter, en med Stan Getz och en med Candy Dulfer. 
Då gillade jag inte Wayne Shorterskivan alls. I dag är det bland 
det bästa jag vet. På den tiden tyckte jag mer om Stan Getz, litet 
softare musik, med tydligare form. På Fridhem började jag förstå 
att det fanns mycket mer, helt nya världar. Jag upptäckte den 
fria improvisationen och en massa annan musik som jag kunde 
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identifiera mig med. Keith Jarretts nordiska kvartett kom att 
betyda mycket. Vi hade ett projekt på tjejlinjen där vi spelade 
låtar från Belongingplattan. Det har satt starka spår.

Berätta om hur det var att arbeta med Bohuslän Big Band. Du fick 
ett uppdrag att skriva musik för storband, ett helt nytt område för dig.

– Jag tvingades verkligen att gå in i musiken på djupet. Storbands-
formatet, hela den traditionen, kräver tydlighet. Det rörde sig om 
45 minuter noterad musik för 17 musiker. Det blir många noter!

Den där tydligheten, kan du beskriva den litet mer? 
– Det är många aspekter att ta hänsyn till samtidigt, säger Ma-

lin Wättring. Man behöver formulera artikulation och dynamik, 
ha en klar bild av musikens rörelser och, i alla fall i de skrivna 
partierna, hela tiden veta musikens riktning, vart den skall. 

– Här är ett crescendo, här är ett nytt crescendo, här gör trumpe-
terna ett instick, här skall den här tonen vara kort, men nästa ton 
vara lång och så vidare. Det blir extremt detaljrikt. Det var oerhört 
lärorikt och roligt, men tog lång, lång tid. Egentligen använde 
jag samma koncept som i kvartetten, fast det var i storbandssätt-
ning. Där har vi också skrivna låtar kombinerat med friare partier. 
Det var intressant att undersöka den kontrasten. Den är inte så 
vanlig i storbandssammanhang, där formen generellt är tydligt 
definierad. Men Bohuslän Big Band består av fantastiska musiker 
som inte alls är främmande för fri improvisation. Tvärtom! Det 
var kul att öppna de dörrarna, att lyfta det personliga uttrycket. 
Att jag som kompositör skapade en språngbräda åt musikerna 
så att de sedan kunde hoppa och flyga! Det kräver en ömsesidig 
tilltro förstås, att man litar på varandra. 

– Musiken är min när jag sitter och skriver den, men när jag 
tar med den till bandet måste jag släppa den fri. I det skrivna 
kanske jag fortfarande måste vara boss och tala om hur jag har 

tänkt, men i solopartierna och de friare bitarna behöver jag backa 
och släppa. Det är också en utmaning, men en rolig utmaning!

Det är intressant det där med formell kontroll och precision. Det 
är inte sällan i själva begränsningen som något öppnas. Begreppet fri 
musik känns svårt att använda. Vad är egentligen fri musik?

– Precis, säger Malin Wättring. Det är en stor fråga. En livs-
fråga. Vi kommer alltid någonstans ifrån. Kan något vara helt 
fritt? Vi bär alla med oss referenser och präglingar. Jag brukar 
tänka på musik som ett språk. Att spela efter noter är som att 
läsa högläsning ur en bok. När du improviserar sätter du ihop 
ord och meningar som du vill, bestämmer själv innehållet och 
riktningen. När man improviserar tillsammans med andra upp-
står ett samtal. Ibland vet man inte vad man skall prata om och 
hittar på någonting, ibland har man ett tema – precis som nu – 
och improviserar tillsammans över det. Ibland pratar man i mun 
på varandra, ibland ger man plats åt en musiker som får hålla en 
monolog. Det är aldrig likadant. Jag tycker att det är intressant 
att undersöka vad som händer när väldigt litet är bestämt på 
förhand, se vad som då skapas och uppstår. Min erfarenhet är 
att det krävs närvaro, noggrant lyssnande samt en förmåga att 
ge och ta plats för att det skall fungera. Är jag tydlig nog, förstår 
ni hur jag menar?

Ja, men du får gärna utveckla resonemanget. Det finns många olika 
sätt att tillägna sig ett språk på. Det är inte nödvändigtvis en linjär 
utveckling. Olika djup, lager och nivåer kan bli synliga genom kors-
kopplingar, plötsliga samband som uppenbaras. 

– Det är det som är det fantastiska!, säger Malin Wättring. 
Man kan fortsätta att utveckla, förfina och fördjupa detta språk 
i all oändlighet. Det tar aldrig slut. Det är kanske jazz för mig. 
En plattform där man kan mötas, utforska och skapa. En skola. 



Sibelius är ett noteringsprogram där jag skriver musik.  
För mig är det ett effektivt sätt att testa, utveckla och 
 förtydliga mina idéer. Jag fascineras av notbilder.  
Musiken kan vara väldigt lätt, men se svår 
ut i noterna och tvärtom. Mitt syfte är att 
göra musiken levande så fort som möjligt 
och då krävs det att jag som skrivit 
noterna har tänkt till. 

MAL IN WÄT TRING
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 159158 Det är oftast i musiken som insikterna först kommer till mig, de 
som jag sedan försöker ta med mig in i det andra livet. 

Vad ligger framför dig nu, efter liveskivan med kvartetten?
– Det finns massor av saker jag vill göra, förutom yogan,  

undervisandet och de olika musikaliska samarbetsprojekten. 
Som att skriva något för symfoniorkester eller sätta ihop en 
Gothenburg Jazz Orchestra och skriva direkt för dem. Men det 
finns ett soloprojekt som ligger och puttrar sedan fem-sex år 
tillbaka, där jag spelar gitarr och sjunger. Det är mycket text. 
Det är en jätteutmaning. Jag är varken sångare eller gitarrist. 
Men jag har hittat ett sätt att spela som fungerar för mig, även 
om det kanske inte är korrekt.

Vad är det för texter? 
– Mycket handlar om min bearbetningsprocess av övergrep-

pen, säger Malin Wättring. Det känns viktigt att dela, det är 
många som har upplevt liknande saker. Smärtan, försoningen, 
kraften och kreativiteten. Jag vill göra det på ett sätt som känns 
bra för mig. Visa hur man kan gå vidare, hur man kan leva ett 
gott liv och inte bli ett offer. Släppa ilskan och frustrationen 
och på något vis försonas. Att fortsätta att känna sig levande, 
att vara människa. 

– När jag blev årets kompositör på Jazzkattengalan för två år 
sedan ingick det att skriva ett beställningsverk för året därpå. 
Det var då jag sjöng och spelade saxofon med bland andra min 
syster. Det var ett första steg. Många blev nog förvånade och 
förstod inte riktigt vad det handlade om. Men det är något där 
som måste ut, jag får bara lyssna och följa det.

Hur låter de här sångerna?
– Ni kan få höra, säger Malin Wättring. Men då måste jag hitta 

en gitarr. Vi får gå upp på övervåningen där vi har alla instrument.
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 161Vi går över gården och uppför en trappa som leder till ett stort, 
avlångt rum med en hel vägg av fönster. Även här finns krukväxter 
och sticklingar. Ampelliljor, Elefantöron och Pelargonier. I ena 
ändan står en vit flygel. 

– Den kommer faktiskt från Stenabåtarna, säger Malin Wätt-
ring. Den stod oanvänd i ett magasin eftersom det numera är 
elpiano och syntar som gäller. Det är ett jättefint instrument. Nu 
kan Naoko spela på en Elton John-vit flygel! Slå er ner någonstans 
så skall jag hämta en gitarr.

Efter en del letande hittar Malin Wättring en som hon stäm-
mer i ett öppet D-ackord. 

– Jag kan inte spela vanlig gitarr, jag gör bara så att det fung-
erar för mig, säger Malin Wättring och börjar att sjunga »The 
Hardest Thing of All«. Det är både skört och starkt. Det direkta 
tilltalet drabbar med omedelbar kraft. 

– Ni är nog de första som får höra den här låten.  
Genremässigt kanske det ligger långt ifrån din övriga musik, men 

uttrycket känner vi igen. Den känslomässiga direktheten, det person-
liga och okonstlade.

– Ja, säger Malin Wättring.  Det kommer från samma källa. 
Jag tror inte att man behöver välja, det finns många vägar att gå.

Kan du inte spela en till?
Malin Wättring tar upp gitarren igen och börjar att sjunga 

»The Black Dog«. Det låter inledningsvis som en avskalad root-
blueslåt, med några få toner som upprepas om och om igen. Så 
småningom växer den i komplexitet och fler element läggs till. 
Malin Wättrings röst rör sig fritt, mer som ett instrument än 
en sångstämma. 

– Det är tur att jag lever tillsammans med en ljudtekniker, säger 
Malin Wättring och skrattar. 



162 – Planen är att så småningom kunna spela in och ge ut. Ge det 
hela en inramning och en form. Vi har redan skaffat två sångmikro- 
foner. Det känns viktigt att våga göra något helt annorlunda, inte 
låta de yttre förväntningarna låsa fast en i en roll. Det är aldrig för 
sent! Jag har en saxofonelev, Ulla, som är 92. Hon började spela 
för mig när hon var 91 och hade aldrig tidigare rört en saxofon. 
Hon lägger instrumentet i sin dramaten och tar spårvagnen hit. 
Hon är en sådan förebild. 

Vad ger du henne för uppgifter? 
– Vi spelar från typiska nybörjarböcker. Hon har redan kommit 

till nummer två, har lärt sig att läsa noter och börjat få ordning 
på sin ton. 

Det låter helt fantastiskt! 
– Ja, men för mig också, säger Malin Wättring. Att få möta en 

person som har levt så länge och har så mycket vilja och nyfiken-
het kvar. Hon är nog den envisaste person som jag har träffat! 
Jag hoppas att jag också får bli sådan när jag är i 90-årsåldern. 
Genom musiken får jag träffa människor jag säkert aldrig skulle 
ha mött annars. Det är en stor gåva. 

– Jag läste någonstans ett citat från min favoritmusiker Wayne 
Shorter. Han fortsätter att kasta sig ut i det okända tillsammans 
med sin nya kvartett, i stället för att leva på gamla lagrar. »I am 
70 and going for the unknown.« Det känns hoppingivande. 
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166 EVA LÖFDAHL HAR ÄNDA sedan 1980-talet varit en av de mest 
omskrivna och uppmärksammade samtidskonstnärerna i Sverige 
och fick redan tidigt ett stort genomslag. Trots detta är hon för 
många något av en doldis. Inte minst här i Göteborg, där hon 
inte har ställt ut sedan mitten av 1990-talet. 

Hennes långa och mångsidiga konstnärskap – Eva Löfdahl är 
född 1953, i Göteborg – omfattar allt från performanceliknande 
aktioner i början av 1980-talet, då hon tillsammans med konstnärs-
kollegorna Max Book och Stig Sjölund bildade den mytomspunna 
Walldagruppen, till skulpturala objekt, modellbyggen, målningar, 
teckningar, text och fotografi, ofta sammanförda i minutiöst ar-
rangerade installationer där rum och föremål är varandras för-
utsättningar. Hon har också intresserat sig för konst i offentlig 
miljö och har haft flera stora uppdrag både i Sverige och i övriga 
Norden. Ombyggnaden av Stortorget i Kalmar, som belönades med 
Sienapriset 2004, skulpturuppdrag i Helsingfors och nu senast, i 
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, är några exempel.

De offentliga verken är i beständiga material som exempelvis 
sten och metall. Annars är de material hon använder ofta enkla 
och vardagliga, inte sällan med inslag av ready mades. Masonit, 
spånplattor, gips, frigolit, skumgummi, cement och väggfärg. Plast-
skedar, paraplyskelett, avgjutna blomkålshuvuden och tagelborstar. 
Det svårfångade och undanglidande i hennes på ett plan sakliga, 
avskalade och närmast torra uttryck, har förbryllat och fascinerat 
både publik och kritiker. Det som tycks både slutet och vidöppet 
har lockat många till såväl filosofiska, vetenskapsteoretiska som 
civilisationskritiska uttolkningar. Själv värjer hon sig mot alla 
former av etiketter och entydiga förklaringsmodeller och har en 
gång, i ett radioinslag i P3, besvarat frågan »Hur förstår man det 
du gör?« med »Man tänker på allt omkring en som man vet.«

EVA LÖFDAHL 
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Att reka spår kan vara en bild för konstnärligt arbete. 
Det är ett annat sätt att beskriva tankemönster  
och tankemodeller.”«

 167

Eva Löfdahl
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 171170 Den konstnärliga praktiken är dock ingenting som Eva Löf-
dahl vill prata om, visar det sig när vi tar kontakt. Hon föredrar 
skriftlig utväxling av frågor och svar, en form som hon ofta har 
använt sig av i olika konstprojekt. Vi avtalar trots detta att ses i 
hennes nya ateljé i närheten av Bagarmossens tunnelbanestation 
i Stockholm. Den gamla ateljén, där hon jobbade i 30 års tid, låg 
ett stenkast därifrån. Vi går runt gaveln på trevåningslängan, som 
ser ut att vara byggd på 1950-talet, och hittar rätt dörr. Ateljén är 
stor och långsmal, belägen en trappa ner, med en hel vägg av högt 
sittande fönster som vetter ut mot ett litet vildvuxet parkområde. 
Bladgrönskan är redan tät och ljuset som silas in akvariegrönt. 

– Jag har inte riktigt bott in mig än, fastän jag flyttade hit i 
november 2018, säger Eva Löfdahl.  

Vi sätter oss vid ett bord i ena ändan av rummet och note- 
rar fyra A4-blad med slingrande prickmönster på väggen 
mittemot. 

– Det är bara något som jag gjorde i all hast när jag kom hit, 
för att det skulle kännas mindre tomt. Jag har inte så mycket 
här än, som ni ser. Det senaste året har jag mest varit upptagen 
av utställningar i Florens, Berlin och Chicago och innan dess 
skulpturen 108 källor i Husarviksparken, i Norra Djurgårdssta-
den. Den invigdes hösten 2017, efter åtta års tillblivelseprocess. 

På bordet framför oss har Eva Löfdahl lagt fram travar med 
utställningskataloger från olika skeden av det drygt 40-åriga 
konstnärskapet. Den stora och omfattande katalogen från Mo-
derna Museets separatutställning 2011 är på närmare 300 sidor, 
rikt illustrerad och med långa, djuplodande texter. Eva Löfdahls 
intresse för vandringar i naturen är ett av ämnena som berörs.

Att ge sig ut på vandringar, både i närområdet och på mer avlägsna 
platser, är viktigt för dig? 

– Ja, det har det nog varit, på olika sätt, säger Eva Löfdahl. 
Jag är medlem i Stockholms Vandrareförening sedan ett drygt 
decennium och leder själv långvandringar två gånger om året. 
Det är skillnad på att gå ut i skogen själv och att leda en vand-
ring. Jag rekar i förväg, provgår den tänkta rutten flera gånger. 
Sträckan skall gärna vara varierad, med en växling mellan öppna 
trakter och tätare vegetation. Det skall finnas en blandning av 
flyt och motstånd. Om det är besvärlig terräng skall det ändå 
vara den bästa och mest energisnåla vägen. Det finns en estetik 
även i vandring.

Hur relaterar det till den konstnärliga praktiken tror du? 
– Mycket i förberedelserna kan påminna om konstnärligt arbete, 

men det är enklare. Resultaten av idéerna blir omedelbart fysiskt 
påtagliga ute i terrängen. Rekningen är väldokumenterad på ett 
sätt som ett konstnärligt arbete inte kan bli. En bild av alla GPS-
spår visar precis vad jag har försökt och tänkt.

– En del resor eller expeditioner har resulterat i konstnärliga 
arbeten, till exempel brevväxlingen Expedition, om en resa till 
Svalbard, eller To Circumnavigate a Pancake, en text- och fotoin-
stallation relaterad till den libyska öknen. Men för det mesta 
omvandlas intrycken, de tar en annan form. Jag är intresserad av 
platser som har varit befolkade sedan lång tid tillbaka. För mig 
är omgivningen, situationen och helheten viktig, upplevelsen 
på plats. Jag har rest till olika ställen för att se klippmålningar. 
Bergsområdena Uweinat, Kissu och Gilf Kibir ligger som öar i 
den libyska öknen. Uttorkade vattendrag bildar ett kommuni-
kationsnät av »huvudgator« och »tvärgator« som gör bergen 
märkligt stadslika. Innan jag kom dit kunde jag inte föreställa 
mig att bergen skulle vara så rumsliga, att det skulle vara så 
ombonat där. 
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172 Du vill helst inte prata om din konst »i allmänhet«, men berätta för 
oss om hur du tänker och går tillväga när du bygger en utställning. Vad 
det var som var viktigt i den stora utställningen på Moderna Museet 
till exempel. Den var på en gång en retrospektiv och någonting helt 
nytt, en installation med både gamla och nya verk.

– En anledning till att jag ville göra utställningen som en in-
stallation var att kunna blanda gamla och nya verk. Verken har 
olika skala, och då menar jag inte olika storlek, utan räckvidd, 
mötesyta. Det var nödvändigt att dela upp rummet på flera sätt, 
inte bara med skiljeväggar utan också med mindre element. På 
så vis gick det att gruppera verk utan att de tog ut varandra. I 
installationen på Moderna Museet fanns många beståndsdelar. 
Vanliga väggelement, låga murindelningar, pelarlika förbindelser 
i höjdled, fristående byggda former. Stora verk som Any Halo 
och Fix Eye fungerade också som rumselement. Behovet av att 
konstruera sammanbindande element upplevde jag redan några 
år tidigare när jag planerade en utställning i Lunds konsthall. 
Där är det högt i tak i utställningsrummen och det finns trappor 
som leder till ett övre plan med balkonger. Skalförhållandena var 
viktiga. Skulpturer är i rummet, medan foto och måleri oftast 
bildar sina egna rum. Därför byggde jag rum som objekt. Jag 
gjorde tre rumsformer där en sida var avskärmad med voljärnät. 
De fungerade både som en förbindelse mellan de två planen i 
konsthallen, och som förmedlande objekt mellan rum och verk. 

Gör du modeller innan du börjar att bygga? 
– En snabbskiss med frigolit, kartong och tejp kan bli väl-

digt realistisk när man fotograferar den med mobilen. Om det 
handlar om färdiga verk för ett givet rum, räcker det ofta. Men 
när det gäller nya verk och mer komplicerade situationer, som 
installationer och offentliga verk, arbetar jag parallellt med 



Installationsbild, Moderna Museet, 2011
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digitala ritningar och modeller. Jag gör även delar i full skala 
för att se att avstånd och dimensioner är de riktiga. Jag kom-
mer säkert att göra någon form av modell inför utställningen 
i Stenahallen också. 

Vet du mer om vad du kommer att göra i Göteborg?
– Nej, jag kan bara säga vad jag har gjort senast. Som det här, 

som jag gjorde förra sommaren, när det var så outhärdligt varmt, 
säger Eva Löfdahl och visar verket Eternal Sunshine, där åtta 
dubbla knäckebrödsskivor är placerade mellan små högar av torrt, 
gulnat och halmliknande gräs.  

– De där prickteckningarna vi tittade på tidigare, är i någon 
mening en efterföljd till två teckningsserier som jag visade i 
Florens och Berlin förra året. Så här ser de ut.

Eva Löfdahl bläddrar fram ett uppslag i en av katalogerna och 
visar en serie teckningar med svarta, slingrande figurer, expressivt 
våldsamma i sitt uttryck och rätt långt från den återhållsamhet 
som annars präglar många av hennes verk.

– Här har jag lagt ett papper på marken, stått och måttat litet 
och släppt ner ett snöre, säger Eva Löfdahl.

För att kunna falla på det viset måste det ju haft en visst tyngd?
– Ja, naturligtvis, eftersom det var doppat i färg. Ju snabbare 

snöret släpps ner desto krulligare blir linjen, men det går inte att 
kontrollera exakt hur snöret faller. Man skulle kunna tro att re-
sultatet skulle se »slumpmässigt« ut, men det blev förvånansvärt 
figurativt. Ibland komiskt, men också med en känsla av något 
främmande. Det blev två serier, en med 26 delar, en med 16.  
I en tidigare serie verk droppade jag färg på lådlika former. Där 
var graden av slump mycket lägre, med tiden blev jag bra på att 
sikta. I det sammanhang de gjordes, på 1980-talet, handlade 
det kanske framförallt om mötet med ytan. 

– Det som är gemensamt i tillvägagångssättet är koncentra-
tionen på en distinkt händelse, det finns ett spänningsmoment. 

Du har använt dig av slumpfaktorn även i andra verk? 
– Ja, den finns till exempel med i Interbreeding Classified, ett 

projekt från början av 2000-talet där jag blundade och på måfå 
pekade på ord i en ordbok. Jag tror att det till och med kan ha varit 
Etymologisk ordbok. Det blir förstås inte ett representativt språk-
urval. Det hade blivit annorlunda om jag hade använt en löpande 
text, där det hade förekommit bindeord som och och men. Nu blev 
det exempelvis så här: »Obduktion«, »Klia«, »Delning«, »Skur«, 
»Själskonflikt«, »Knöl«. Eller: »Sjöfart«, »Krater«, »Svängdörr«, 
»Indrivning«, »Expressionism«.

Det blev plötsligt en myriad av berättelser på en gång. 
– Ja, det var det som var så fascinerande, säger Eva Löfdahl.  

Jag skulle aldrig själv ha kunnat komma fram till de här märk-
liga sammansättningarna. 

Gjorde du många ordboksverk? 
– Ungefär tio stycken. Jag kände att slumpmetoden med »ord-

boksoraklet« fick användas med måtta. Det förlorar sin mening 
om det upprepas för ofta.  

Är det annorlunda att vara här än i den gamla ateljén?
– Ja, väldigt annorlunda. Här är det litet grann som om jag 

sprang fram och tillbaka i en skyttegrav. I den förra ateljén hade 
jag en strategisk utblick från en gavel där jag kunde sitta på ett 
ställe och ha överblick över både ateljérummet och omgivning-
arna. Jag är inte riktigt till freds här än. 

Hur skall du göra det här till en plats som du trivs på?
– Jag tänker att det kanske ändrar sig när jag har kommit igång 

och gjort flera saker. I början handlade det mest om att plocka 
upp allt och organisera sig. Det långsmala rummet är bra om 
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Cellplast 10 x 15 x 30 cm. Återbruk av överblivna  
delar till Ein Nichts zu überspringen, 1998.  
Ständigt använda, som stöttor, hållare 
 och måttenheter.
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jag vill skilja olika arbeten åt, så att jag kan ha olika stationer.
Vad betyder ateljén för dig, inte bara den här, utan ateljén som 

mental plats?
– Det är klart att det är viktigt att ha ett ställe där man kan 

vara i fred och jobba. Men i och med flytten insåg jag hur bety-
delsefullt det är med olika ordningar, system. Jag har mängder 
med skruvar, tejpbitar och annat, en massa småsaker som behövs 
när man, som jag, håller på med skulptur och tredimensionella 
objekt. Även om jag försökte att rekonstruera delar av den ord-
ning jag hade, är den helt sönderslagen. Jag kunde ha en låda med 
alla möjliga blandade saker och ändå veta exakt var den var och 
vad den innehöll, eftersom jag hade haft samma system i lådan 
under 30 år. Det tar lång tid för en sådan ordning att växa fram. 

Förutom att du har bytt ateljé, var befinner du dig nu i ditt arbete?
– Ja, säg det. Jag har inte staplat en massa idéer och projekt 

framför mig. Dessutom talar jag aldrig om vad jag tänker göra. 
Det handlar alltid om vad som är möjligt. Det intellektuella 
intresset, den känslomässiga stämningen och de materiella 
möjligheterna måste sammanfalla. Jag kan till exempel, med 
litet distans, se att installationerna The Earth as We Know It och 
Uchronia’s Seeds, som jag gjorde våren 2018, är komna ur samma 
tillstånd. De är präglade av samma yttre och inre omständigheter. 
Ett halvår eller ett år senare är läget ett annat. 

– Numera finns det ofta en förväntan att man skall presentera 
sig och sitt arbete. Det kan låta litet rörigt när jag försöker att 
förklara. Jag kan tyvärr inte hänga upp min beskrivning på en 
enkel inledning om material och metoder, eftersom de varierar. 
Verken refererar inte heller till en specifik företeelse, det är olika 
erfarenheter som korsas och blandas. Det måste finnas en kontakt 
med något som känns meningsfullt, också i en värld utanför min 

Telluric Touch 2015
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egen. Men krokarna utåt kan se väldigt olika ut. 
Det finns något bedrägligt i den sortens uppspaltning, när något 

förformulerat skall fyllas i. Förvåningen uteblir. Det är något som 
bekräftas snarare än upptäcks.

– En klar idé som bara skall utföras resulterar lätt i att man får 
bli en polis som hindrar bibetydelserna från att skena iväg. Det 
kan sluta i en sorts tomhet. Vad jag försöker att säga är nog att det 
är bäst om materialiseringen och tankeprocessen sker samtidigt. 

Vi har lämnat bordet och vandrar ner mot andra ändan av 
ateljén. I de breda fönstersmygarna ligger några mindre objekt 
från olika installationer och utställningar. Fragment av kedjor 
som fanns med på Moderna Museet, som i bokstavlig mening 
förmedlande länkar. En bit svart lavasten som inspirerat till 
sockeln på Entreprenörsmonumentet, den intrikata skulpturen 
i Helsingfors, där aluminiumstrukturen bygger på kemisten 
Dan Shechtmans upptäckt av femaxliga kvasikristaller och  
matematikern Roger Penroses ytfyllande romber. Det hela blir 
ett geometriskt system där de enkla figurerna aldrig återkommer 
i något periodiskt mönster. 

Dagen efter vårt möte i ateljén bestämmer vi oss för att åka ut 
till Norra Djurgårdsstaden, i närheten av Ropstens tunnelbanes-
tation, för att se skulpturen 108 källor med egna ögon. Den nya 
stadsmiljön, ett av norra Europas största byggprojekt, är ännu 
egendomligt ödslig och stum, även om den försöker att efterlikna 
en organiskt framvuxen bebyggelse. 

Eva Löfdahls tio meter höga cylinderformade skulptur står 
på en smal gräsyta mellan två husfasader. På den ena sidan en 
sushirestaurang, på den andra en närbutik som också är kafé. 
På en skylt nerstucken i gräsmattan uppmanas vuxna att se till 
att barnen inte använder skulpturen som klätterställning. Men 

Detalj, utan titel/hus 2009



184 ingen närmare information om verket, 
dess titel eller tillkomstår ges. 

Tunna, blankpolerade horisontella 
plattor håller samman sex »pelare« 
med vardera 18 stänger i polerat stål, 
brons och aluminium. Går man nära 
ser man variationer i material, dimen-
sioner och struktur. En del stänger är 
matta, andra blanka, några avgjutna 
efter tjocka bambupinnar, andra har 
skrovliga ytor och små knotiga utväx-
ter. Lyfter man blicken ser man molnen 
segla förbi genom de sex öppningarna 
upp mot himlen. Den 12 ton tunga 
skulpturen känns märkligt tyngdlös, 
på en gång spröd och kraftfull.

På vägen dit har vi passerat Ferdi-
nand Bobergs två monumentala gas-
klockor från 1890-talet, vilkas runda 
former, avbrutna av vertikala linjer, 
Eva Löfdahl har inspirerats av och an-
knyter till. Som så många av hennes 
verk fastnar 108 källor i minnet, stan-
nar kvar, konkret och mångbottnat på 
samma gång.
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 189188 »OM DEN SOM FÖRMEDLAR DET roliga, tycker att det roliga som 
ska förmedlas är roligt och tycker att det är roligt att förmedla 
det roliga, så känner publiken att den som förmedlar det roliga 
tycker det är roligt att förmedla det roliga och då blir det roligt, 
oavsett hur gammalt det roliga är.« 

Denna evidensbaserade sanning står att läsa i programboken 
till 30-årsfesten – År  för år med After Shave Galenskaparna som kom 
ut 2014 på det egna förlaget Kulturtuben. 

Vårt uppdrag är denna gång lyckligtvis inte att berätta Galen-
skaparna och After Shaves långa och vindlande historia, utan att 
träffa Claes Eriksson, Stenastiftelsens honorärstipendiat 2019, för 
ett förutsättningslöst samtal. Inför mötet tar vi kontakt för att 
höra om vi kan låna några dvd:er, för att friska upp minnet. Vi 
tänker kanske främst på de sex långfilmerna, men det hela slutar 
med att vi lämnar Lorensbergsteatern, Galenskaparnas egen scen, 
med en stor tygkasse till brädden fylld med 19 dvd:er. 

– Men den måste ni ta med, och den där, det är ju en av de bästa, 
säger Claes Eriksson medan han och Anne Otto, producent och 
tillika livspartner, staplar film efter film i kassen. 

Vi börjar att titta, ser fler och fler och förundras över den osvik-
liga tajmingen, skärpan, fränheten och den vildvuxna absurdismen, 
den samhällskritiska udden, alltid riktad uppåt. Det är som om 
Galenskaparna och After Shave, trots sin enorma popularitet och 
sina stora framgångar, ändå gått under radarn. I alla fall i vissa 
sammanhang och i vissa kretsar. 

– Vi är det där outrotliga ogräset som hela tiden sticker upp i 
finrabatten, säger Claes Eriksson. Inga bekämpningsmedel biter. 

Vi sitter i ett av rummen i den långa korridoren på Lorens-
bergsteaterns övervåning. Claes Eriksson har med sig en av sina 
stora anteckningsböcker, med limmad rygg, vita mjuka pärmar 

CL AES ERIKSSON
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Man är som en arkeolog som letar på en fyndplats.  
Eller: Med goda idéer är det som med svamp – där man 
hittar en finns det ofta fler.«

Claes Eriksson
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 191190 och texten »Claes Eriksson Produktion AB. En ganska bra firma 
trots allt« tryckt längst ner i höger hörn. 

Ni har varit nästan osannolikt produktiva under alla dessa år. Det 
är en imponerande lista på radioprogram, teveserier, revyer, krogshower, 
föreställningar, filmer och böcker. Och för det mesta står du för nästan 
allt: text, manus, musik, regi och medverkar dessutom som skådespelare.

– Ja, det har blivit en hel del genom åren, när man tittar till-
baka, säger Claes Eriksson. Jag blir nästan förvånad själv. Just 
nu lyssnar jag på Iwar Wiklanders fina uppläsning av Vilhelm 
Mobergs Din stund på jorden. En riktig pärla i radioarkivet. Det 
är en bok som jag var övertygad om att jag hade läst i skolan. 
Men det visade sig att det hade jag inte alls! Huvudpersonen är 
i samma ålder som jag är nu och ser tillbaka på sitt liv. Det blir 
en extra tankeställare. Livet går fort. Plötsligt sitter man där och 
har bara en ålderdom att vårda. 

Men ni verkar ju knappast ha slagit av på takten? 
– Jo, det har vi faktiskt, litet grann. När vi lade ner Macken, i 

oktober 2018, var det första gången som vi inte hade någon ny, 
planerad föreställning i kulisserna. Jag hade i och för sig presente-
rat ett förslag i juni förra året. Den sortens helaftonsföreställning 
som vi litet grann har specialiserat oss på – revyartad, med olika 
akter och en viss handling. Alla var entusiastiska, men efter som-
maren tillstötte olika sjukdomar och medicinska problem som 
gjorde det hela omöjligt. Hjärtbesvär, knäoperationer och annat. 
Så nu skall jag göra en egen liten föreställning, Vardagsmat, med 
premiär i oktober. Jonas Gardell är huvud- och helgattraktionen 
på Lorensbergsteatern under hösten och jag kommer att köra 
några vardagar i början av veckorna. Vi får se hur det går, om det 
kommer någon publik. Numera är det faktiskt matinéföreställ-
ningarna som säljer slut först.

Vad beror det på, tror du? 
– Jag vet inte riktigt, säger Claes Eriksson. Men vår enkla 

analys är att det beror på svenskarnas förändrade och mer kon-
tinentala matvanor. Man ser föreställningen och går sedan ut 
och äter, på kvällen. 

Ni har en väldigt blandad publik, inte minst rent åldersmässigt. 
– Ja, det är roligt. Det är inte bara rollatorer i publiken. När vi 

spelade Macken kunde det sitta små barn med Mackenkeps och 
sjunga med i varenda låt. 

Vi har tidigare träffat både Tomas von Brömssen och Carl-Einar 
Häckner i Stenasammanhang. Tomas von Brömssen som honorärsti-
pendiat 2015 och Carl-Einar Häckner som en av kulturstipendiaterna 
2018. Det tycks som om ni alla ingår i ett gemensamt sammanhang, att 
det finns mycket som förenar er.

– Vi känner en tydlig själsfrändskap, det tror jag att vi alla tre 
skulle säga. Jag gör det i alla fall, absolut, säger Claes Eriksson. 

– Tomas och jag har pratat om att göra något tillsammans, men 
det faller alltid på att det kommer annat i vägen. Carl-Einar har 
uppträtt tillsammans med oss i Jul jul jul 2000, då jag övertalade 
honom att vara med.

Han har lärt dig att trolla också? 
– Ja, det var hans 50-årspresent till mig. Han är helt fantas-

tisk, så fingerfärdig! De trick jag har fått lära mig kräver inte så 
mycket i den vägen. Men jag höll själv på en del med trolleri när 
jag var yngre och hade en liten låda hemma. Jag kallade mig för 
Mr Zingo. En kort period hade jag en assistent, det skulle man 
ha, en tjej som hette Miss Loranga. Jag trollade fram marsvin 
ur en hatt, jag hade inga kaniner. 

Själsfrändskapen – var möts ni, skulle du säga? 
– Jag vet inte om de andra håller med, men jag tycker själv att 
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192 vi spelar på en likartad utsatthet. Det tror jag att en komiker 
måste göra. Därför har jag litet svårt för stand up, de jobbar med 
en meters säkerhetsmarginal. Det gör inte Tomas von Brömssen, 
det gör inte Carl-Einar Häckner och det gör inte jag själv heller, 
hoppas jag. Man står där helt naken och utsätter sig för publikens 
grannlaga besiktning och är inte rädd för någonting. Man har 
inga backups. Är det inte roligt är man förlorad. Det hänger litet 
ihop med att våga styra ut sig också, vilket under vissa perioder 
har ansetts vara barnsligt och otidsenligt. Jag tror att stand upen 
kom som en reaktion på det. »Titta här, vi kan vara roliga utan 
en massa lösnäsor och hattar. Här står jag och är cool i min kavaj 
och folk skrattar ändå.« Det finns jättebra stand up, det är inte 
det jag menar, men som form tycker jag att det är litet fegt. Det 
kan vara en liten detalj där vi förenas. Ingen av oss är rädd för att 
visa sig från alla sidor. 

Ni är onekligen tre helt olika scenpersonligheter och artister, men 
det finns ett allvar i komiken hos er alla tre och ett till synes obegränsat 
fabulerande. Har du alltid haft den där ordvrängeriförmågan?

– Nja, jag vet inte om det är rätt sätt att beskriva det, säger 
Claes Eriksson. Men jag skrev faktiskt en egen dikt när jag gick 
i femte klass, vilket var litet anmärkningsvärt på den tiden. Vi 
hade Roliga timmen varje vecka, där man fick uppföra sketcher 
och sjunga. Det var företrädesvis tjejerna som uppträdde och sjöng 
den tidens populära schlagerlåtar. Men jag sjöng också. Jag sjöng 
Thore Skogmans »Jämtgubben« och Snoddas »Flottarkärlek«. 
Mamma, som alltid uppmuntrade alla påhitt, åkte till Göteborg 
med sitt tantgäng och gick till Buttericks där hon köpte en Snod-
dasmask. Jag hade den masken och en liten keps när jag sjöng. En 
gång läste jag en egen dikt. Det var första gången jag framförde 
något jag skrivit själv. Mamma hade sytt en handske av pappas 
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 195194 gamla långkalsonger. Jag hade varit på cirkus och sett hur en clown 
kom in, bugade och började att dra av sig handsken, som sedan 
aldrig tog slut. Mina klasskamrater låg dubbelvikta av skratt åt 
detta enkla skämt. 

–  Så jag skulle nog snarare påstå att jag, så länge jag kan min-
nas har varit besatt av humor och komik. Vi gick på många roliga 
filmer, Helan & Halvan, Chaplin, Buster Keaton, Bröderna Marx. 
Numera har jag en egen bio hemma, så att jag kan se de där klas-
sikerna när jag vill.

Just det. Det berättade Carl-Einar Häckner om. Hur ni hade långa 
filmkvällar med Chaplintema. 

– Ja, det var en sorts fortbildning och en gentjänst för trolle-
rilektionerna. Han var inte så bevandrad i Chaplins långfilmer, 
utan hade, som de flesta, mest sett enaktarna. De är också mycket 
bra, men vissa av långfilmerna är riktiga mästerverk. Vi tittade 
på filmerna tillsammans och satt och pratade. Jag vet ingen som 
är en så uppmärksam lyssnare som Carl-Einar Häckner. Han kan 
komma flera månader efteråt och tala om någonting som man har 
sagt, men själv har glömt för längesedan. Han har en extrem koll 
på saker och ting, trots att det kan förefalla tvärtom. Så är det i 
hans replokal också. Han har ibland spelat upp saker för mig där. 
Det ser ut att vara fullständigt kaos, men han vet exakt var han har 
sina saker, även om de flyger och far genom luften när han letar 
fram dem. När han jobbade med oss 2000 hade han sina duvor 
med. Städerskan vägrade att gå in i hans loge. Jag kan känna igen 
mig själv som yngre i Carl-Einar. Det var egentligen när Lorens-
bergteatern kom in i bilden som jag blev tvungen att bli en seriös, 
ansvarstagande teaterdirektör med portfölj och kamrerskunskaper. 
Det är en ständig balansgång mellan att vilja vara den där gränslösa, 
hämningslösa artisten, och samtidigt vara förvaltaren av både en 

k-märkt anrik teater och en kollektiv, gemensam karriär. Man 
lär sig att flytta fokus från sig själv, att se helheten, alla de olika 
delarna som skall till för att hålla maskineriet igång. 

Vi kan inte fördjupa oss i alla detaljer och alla olika skeden i din och 
Galenskaparna och After Shaves tillblivelsehistoria. Men vi måste fråga 
om musiken. Det är nog inte alla som har insett att du har skrivit prak-
tiskt taget all musik. Flera av låtarna, som »Macken«, »Det ska va gött 
å leva«, »Konfirmationspresenten«, »Husvagn« eller »Italienare«, är 
numera helt inkorporerade i någon sorts nationell låtskatt. Det räcker 
att börja på en vers så kan väldigt, väldigt många sjunga fortsättningen 

– kanske ibland utan att veta varifrån den ursprungligen kommer. 
– Allt startade egentligen via musiken, säger Claes Eriksson. 

Jag och en kompis hade en duo, Gordon & Ballantine. Simon & 
Garfunkel var ju redan upptaget. Gin och whisky, ganska puber-
talt, men rätt roligt. Det anordnades visaftnar ibland när jag gick 
på gymnasiet med trubadurer och folk som sjöng covers på Peter, 
Paul & Mary, Bob Dylan eller Tom Lehrer. Allt var väldigt stelt. 
De knäppte och stämde och pratade i all oändlighet. Det tog aldrig 
slut. Vi väckte litet sensation genom att bara spela egna låtar och 
sjunga på svenska. En av anledningarna var att det i början var för 
svårt att lära sig andras låtar. När jag så småningom var med och 
gjorde Västgötaskôjet på Västgöta Nation, ett alternativ till stu-
dentspexet, var det också originallåtar och egen musik – inga gamla 
operaarior med ny text. Det var något nytt och blev dessutom en 
väldigt bra utbildning i hur man bygger en helaftonsföreställning. 
Fast vår kanske största hit genom tiderna – sportradiosignaturen – 
var ju lånad musik. Den var förutsättningen för hela idén. Annars 
tycker jag att det kan finnas en fara i att använda covers, särskilt 
om det är kända låtar. Det finns en risk att associationerna till 
ursprungslåten kommer in och stör. En av anledningarna till 
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sportradiosignaturen var att jag inte ville att After Shavearna 
skulle sjunga barbershop, som jag inte alls gillar. Nu blev det en 
a capella-version som Knut Agnred gjorde arrangemanget till och 
det blev ju verkligen bra. 

Var hämtar du din musikaliska inspiration ifrån? Det är ju inte 
enbart sånger utan också små stämningsskapande vinjetter som binder 
ihop olika skeenden. Vilken är din främsta musikaliska prägling? 

– Jag skulle nog säga Povel Ramel, säger Claes Eriksson. I min 
värld är han den store mästaren när det kommer till komiska 
musiknummer i revysammanhang. Det finns ingenting som får 

en publik i bättre stämning än ett lyckat, komiskt 
musiknummer. Man kan vara hur rolig som helst i 
en talad monolog eller dialog, men det är först när 
musiken kommer in som det verkligen kan bli ett 
oemotståndligt sväng. Det har fascinerat mig ända 
sedan jag såg Povel Ramels På avigan 1966. En av 
hans bästa revyer, som först spelades på Idéonteatern 
i Stockholm och sedan turnerade Sverige runt. Vi 
var på tältsemester med familjen. Jag var 16 och An-
ders 10. Pappa hade inte råd med biljetter till alla, så 
Anders och jag fick gå och han och mamma gick på 
konditori i stället. Det har jag alltid högaktat honom 
för. Det blev en avgörande upplevelse för mig. 

Vad spelar du själv för instrument? 
– Jag tycker om att sitta med gitarr och spela och 

sjunga. Jag lärde mig noter på ett tidigt stadium efter 
att en kompis, som är pianist, surt påpekade att den 
ton jag sjöng inte existerade. Då tänkte jag att det 
var bäst att jag lärde mig notsystemet. Jag har rätt 
lätt för att lägga stämmor och se notbilden framför 
mig, även om jag inte »läser« musik som en riktig, 
skolad musiker. Jag har tagit några klarinettlektioner 
och spelat en del saxofon också. 

Klarinett är ju inte ett helt enkelt instrument. Du har 
inte spelat tillsammans med Tomas von Brömssen då? 

– Nej, nej, han är ju bra på riktigt! Jag kan inte spela 
på det sättet. Jag är inte heller förstavalet när det gäl-
ler stämsång i vårt gäng, men om man övar hårt kan 
man försvara sin plats. Det är väldigt inspirerande 
att skriva för så duktiga sångare. 
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 199198 Vi har lagt märke till din fina anteckningsbok. Hur jobbar du när 
du förbereder dig och samlar material? Skriver du? Spelar du in? 
Eller bägge delarna?

– Jag både spelar in och antecknar, säger Claes Eriksson. Små 
anteckningsböcker för spridda tankar, och de här till större projekt. 
Jag har en viss ordning – här kommer kamrern i mig fram – jag 
daterar alla anteckningsböcker och samlar dem i lådor. Sedan kan 
man gå tillbaka och leta, hitta uppslag. Det lär man sig ganska snabbt, 
särskilt om man gör stora föreställningar som äter material, hur 
viktigt det är att hushålla med sina idéer, inte slösa bort dem eller 
förbruka material i onödan. Sportradiolåten kom till via en liten 
anteckning till exempel. Jag satt och bläddrade i ett av mina block 
en dag när jag hade litet manustorka och då såg jag plötsligt, »Sätt 
text till sportradiosignaturen«. Vilken bra idé, tänkte jag, och satte 
igång. Det blev en av våra största succéer. Om jag inte hade sett den 
där lilla noteringen hade jag kanske aldrig kommit ihåg det. Man 
skall vara rädd om sina idéer och vara varsam med de karaktärer 
man skapar. Vi har till exempel konsekvent och gemensamt valt 
bort reklam. Om vi inte hade gjort det skulle vi nog inte ha kun-
nat ta upp Macken igen – 30 år senare – och göra succé en gång till.

Rätten och nödvändigheten att vara oberäknelig och göra saker efter 
eget huvud tycks vara en viktig ingrediens i det ni gör.

– Ja, vi har värnat om vår integritet. Det har lönat sig i det långa 
loppet. Det kan gå fort att bli förbrukad annars. Det var någon 
som sade, Sven Melander tror jag, att vi jobbade långsamt, att vår 
humor var långtidsverkande. Så är det kanske. Det är ingenting 
jag har tänkt på, det är bara så det är. 

Hur spelar det in, tror du, att ni är från Trollhättan, du och Anders, 
och inte från någon storstad? Berätta litet om uppväxten där. 

– Jag tillhör ju dem som inte kan stoltsera med någon havererad 

barndom och supande föräldrar. Enkla förhållanden, absolut, men 
två ömsinta föräldrar som sinsemellan var väldigt olika. Mamma 
var helnykterist och pappa var fotbollsspelare och arbetare och hade 
ingenting emot att bli smått salongsberusad på helgerna. Det var 
väl det närmaste man kunde komma konflikt i vårt hem. Annars 
var de extremt plikttrogna. Jag kan känna igen det där draget i 
mig själv. Pappa var född 1915 och uppväxt på 30-talet med sexårig 
folkskola. Han cyklade till jobbet varje dag i 34 år, så småningom 
på Flygmotor, ett litet finare industrijobb, efter att ha arbetat sig 
upp från botten på Trollhättans alla industrier. Det är speciellt 
med Trollhättan. Nästan alla industrierna låg på Stallbacka, norr 
om staden, och varje dag cyklade alla arbetarna i karavan, först på 
morgonen och sedan kvällen, fram och tillbaka från fabrikerna. 
Det var som en attraktion som vi barn stod och tittade på. 

– Mamma var alltid uppmuntrande och positiv till allt man hit-
tade på och var en riktig supporter. Hon försåg oss med utstyrslar 
och attiraljer till Roliga timmen. Ingen av dem hade ägnat sig åt 
något liknande själva. Mamma var uppväxt i morfars och mormors 
grönsaksaffär på Storgatan. Där hjälpte hon till och blev senare i 
livet expedit på ICA och hade hand om grönsaksdisken. När hon, 
1975, blev farmor annonserade affären i Trollhättans tidning, »Tant 
Grön« – hon kallades så – »har blivit farmor! Salladshuvuden för 
99 öre styck!« Det var hon väldigt stolt över. Hon hade en humor i 
vardagen och hade ett tantgäng som hon umgicks med, de var väl 
fem-sex stycken. De hade väldigt kul ihop och kunde till exempel, 
helt utan anledning, klä ut sig för varandra. Man kunde komma 
hem en dag och så var alla plötsligt utklädda sig till cowboys och 
stod och sköt med knallpulverpistoler i vår lilla, trånga hall. En 
annan gång var de poliser. Så satt de där i köket i sina utstyrslar 
och drack kaffe och åt smörgås. Kafferep helt enkelt. 
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 203202 – Pappa fortsatte efter sin aktiva fotbollskarriär att vara tränare 
och till slut vaktmästare på Edsborg, som fotbollsarenan heter. 
Anders och jag spelade fotboll under hela vår uppväxt, Anders 
som målvakt. Trollhättan är en typisk arbetarstad. Vi åkte runt 
en hel del med fotbollslaget och märkte skillnaderna mellan 
städerna. Vänersborg var finast, det var residensstad och de hade 
Birger Sjöberg. Alingsås var mycket mer en tjänstemannastad, 
där kunde man inte se några cykelkaravaner och Uddevalla hade 
sitt varv och sina salta bad. Trollhättan var längst ner på skalan. 
Jag slutade att spela fotboll 1968. 1998 fick jag ett meddelande att 
vi som var juniorlag då skulle träffas och spela mot Vänersborgs 
juniorlag från den tiden. Jag åkte dit och gick till fotbollsplanen 
och där stod hela laget, som inte hade setts på 30 år. Det var 
inga kramar och kindpussar som man har fått vänja sig vid i den 
här branschen. »Haj, haj«. Inga åtbörder över huvud taget. Ett 
kärt återseende, visst, men som om man hade setts i går. Det är 
typiskt Trollhättan för mig. 

Är det inte något i era filmer och föreställningar som är just det – något 
som inte är storstad, en helt annan verklighet?

– Jo, det är det nog, även om många av dem utspelas i städer 
och dessutom handlar om direktörer, säger Claes Eriksson. Men 
det är klart att man präglas av sin uppväxt och bakgrund. Inte 
minst Trollhätteidiomets olika aspekter, där Anders står för 
attackerande, snabba, nasala varianten och jag för den mer av-
vaktande, dröjande, eftertänksamma. 

Det som är så fascinerande med era produktioner är blandningen 
av absurdism och folklighet. Det är ju ingen motsättning i och för sig, 
men inte så vanligt att se förverkligat. Det där att kunna kombinera 
ytterst sofistikerade ordlekar med slapstickhumor till exempel. 

– Det är det som är spännande, när det är litet oförklarat och får 
hänga i luften. Att inte behöva vara så tydlig, eller snarare entydig. 



Victorinox Midnite Manager: 
Jag använder den flera gånger dagligen. Den har tio  
funktioner och är dessutom så liten att man kan ha  
med sig den i fickan överallt. 
Kniv: Dela ett A4-ark, spetsa en blyertspenna.
Sax: Klippa av ett snöre, ett ögonbrynsstrå.
Nagelfil: Jämna till en nagel.
Skruvmejsel: Dra åt en liten skruv på glasögonen,  
bända försiktigt på något.
Kapsylöppnare: Öppna ölen.
Magnetisk kryssmejsel: Ibland är det sådana  
skruvar på glasögonen.
Kabelskalare: Man fixar en elkabel enbart med detta verktyg.
Nyckelring: Använder jag sällan.
LED-lampa: Ljus i mörker snabbt och lätt.
Trycksatt kulspetspenna: Använder jag mest.  
Med hjälp av lampan skriver man också lätt i mörker,  
exempelvis på bio eller teater. 
Dessutom har jag använt detta verktyg som studentpresent 
till ungdomar i bekantskapskretsen, med hälsningen:  
Det enda verktyg du behöver i livet! CL AES ER IKSSON
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 207206 Att våga vara långsam och ibland långsökt, våga vänta in. Men 
allt är en fråga om tajming. Är den inte rätt fungerar ingenting. 

Texter, manus, regi, musik och skådespeleri, vad är viktigast för dig, 
om det nu går att skilja delarna åt? 

– Manusförfattandet och skrivandet är kanske det som ligger 
mig allra närmast om hjärtat, säger Claes Eriksson. Jag skriver 
alltid för hand. Då syns det på ett helt annat sätt om det man 
har skrivit är viktigt eller inte. Man kan lämna tomrum, hål, 
som man senare ser och kan fylla i. Det blir mer som att måla 
en tavla. Det är konkret och fysiskt, föränderligt på ett helt an-
nat vis än om man skriver på datorn. Det gör jag ju också, men 
inte särskilt mycket. 

Bär du med dig dina små anteckningsböcker så att du kan skriva ner 
idéer och formuleringar när de dyker upp? Det är lätt att glömma annars. 

– Ofta, men inte alltid. Jag brukar springa i Skatås ungefär 
fyra gånger i veckan och då kommer jag ofta på saker. Jag upp-
repar dem för mig själv medan jag springer för att inte glömma. 
Ibland har jag haft med ett anteckningsblock i fickan, men de 
gångerna kommer jag aldrig på något. Så jag brukar skynda 
mig att kasta ner idéerna så fort jag kommer till bilen och hit-
tar något att skriva på. »Det ska va gött å leva« kom faktiskt 
till så. Där skrev jag den första versen på ett parkeringskvitto, 
när jag väntade vid trafikljusen vid St Sigfrids plan. Jag har ett 
mantra som jag upprepar när jag springer: »Rutinens makt över 
människan är stor. Vissa rutiner skänker människan trygghet. 
Detta är en sådan.« Det anses inte så hippt att ha rutiner som 
konstnärssjäl, men jag tröstar mig med att de stora konstnärerna, 
som Bergman och Chaplin, skapade mängder av rutiner åt sig 
själva för att lyckas. Det är de där andra – de som köper baskern 
först – som har svårt för det. 

Här avbryts vårt samtal för en kort stund, eftersom Claes  
Eriksson denna dag skall klippa sig. Han behöver dock inte lämna 
Lorensbergsteatern. Kulturtubens verksamhets- och kompe-
tensområde omfattar även frisörfärdigheter visar det sig. Tiina 
Bengtsson är inte bara bra på mask, utan även på att klippa. 

– Vi bor på Tjörn under sommarmånaderna, säger Claes Eriksson 
när han kommer tillbaka, i Pentti Saarikoskis och Mia Berners 
gamla hus, som vi köpte av Mia för många år sedan. Jag såg ett 
teveprogram långt innan dess, i början av 1980-talet med Pentti 
Saarikoski – som jag då inte kände till – och fäste mig vid något 
han sade, en devis som jag sedan har burit med mig. »Jag skriver 
inte dikter, jag hittar dem.« Det är så det känns, tycker jag, när 
man får till något riktigt bra, då är det något man har hittat, det 
är allas, det är bara att man råkar ha haft blicken för det. Ibland 
har man tur och stöter på en riktig fyndplats. Men för det mesta 
är det hårt arbete. 

Berätta litet mer om det du håller på med just nu.
– Vardagsmat är en enmansshow med litet gammalt och litet 

nytt. Det är första gången som jag gör något som innehåller gamla 
grejer – på det här sättet. Macken och 30-årsfesten var en annan 
sak, där var det varudeklarerat från början. De andra soloföre-
ställningarna har varit helt nyskrivet material. Det kommer att 
vara en del nummer som kanske inte gjorts på scen tidigare, som 
låten »Det görs alldeles för mycket musik« till exempel. Den har 
jag alltid drömt om att få göra på scen och nu blir det äntligen av. 
Dessutom kommer två nummer, som är rätt förknippade med mig, 
»Bara ben«, alliterationsövning på b, och Jacques Brel-pastischen 
»Under en filt i Madrid«, att vara med som planerade extranum-
mer. De ingår, fast är ändå utanför själva programmet. Vi får se 
hur det går, så har jag aldrig gjort förut. 





CL AES ERIKSSONSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2019

210 – »Det görs alldeles för mycket musik« har någon sorts punk-
element i sig som jag är väldigt förtjust i, men som de andra inte 
alls gillar. Den låten har aldrig fått vara med på några samlings-
skivor med Best of. Punk för mig är energi i stället för musik. Det 
skall ju helst sammanfalla, men ibland blir det bara i stället. För 
mig började det så. Jag har ett obesvarat kärleksförhållande till 
musiken. Vi hade en låt med Gordon & Ballantine där jag spelade 
gitarr och sjöng på engelska. Det var nog 1968, alltså långt innan 
punken fanns. Vi fick en recension i Trollhättans tidning där det 
stod att jag var »Västvärldens hårdaste gitarrslagare«. Gitarsla-
gare, inte gitarrist! Det säger väl en del om framförandet. Det 
är jag fortfarande stolt över. Jag kanske har med några takter ur 
den låten också. Det är roligt med kontrasten mellan den timide 
person jag oftast förknippas med och själva utlevelsen. Jag kokar 
ihop något nytt med delvis gamla ingredienser. Balansen är det 
viktiga. Att ha kvar känslan för vad som fungerar. Det hoppas och 
tror jag att jag fortfarande har. När det är något som biter sig fast 
och envisas med att återkomma, finns det oftast något där som 
är värt att ta hand om. 

– Det finns en botten, en värdegrund i allt jag har gjort, både 
solo och med Galenskaparna och After Shave. Jag vill kunna kom-
mentera samtiden och samtidigt vara underhållande. Det är mycket 
man kan få syn på genom skrattet. Jag var 18 år 1968, det har satt 
sina spår. Åren mellan 15-25 formar en. Man blir den man är, sedan 
börjar gipset att stelna och man sitter där och hävdar att det var 
bättre förr. Man får ta sig i akt.
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MOT IVERINGAR 
2019 års kulturstipendiater

SAR AH KL ANG

MASAYOSHI OYA

Sarah Klang är en ung göteborgsbaserad sångerska och musiker som med 
en storslagen röst och känsloladdade låtar på kort tid etablerat sig i den 
svenska populärmusiken. Med enkla men effektiva medel förmedlar hon 
en dramatisk och drabbande svärta. 

Med ett stort och naket sound, en egen vintage-blandning av pop, soul 
och americana, har hon snabbt blivit älskad av såväl kritiker som publik. 
Debutplattan Love in the Milky Way, från 2018, belönades med en Gram-
mis. Uppföljaren Creamy Blue, som släpptes hösten 2019, har fått ett lika 
positivt mottagande. 

För att hon med stark utstrålning och självklar musikalitet berikar den 
svenska popscenen med sin unika röst och sina personliga sånger, till-
delas Sarah Klang stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för 
Forskning och Kultur. 

—

Med suverän teknik och vaken blick för keramikens möjligheter skapar 
Masayoshi Oya ting vars tempo växlar mellan snabbt och långsamt. Hans 
keramik förenar en sträng formkänsla med måleriska och skulpturala 
gester som skapar oro och kontrast. Skarpskurna kärlkonturer ställs mot 
häftiga penseldrag och partier där tunna sjok av lera bygger upp ömtåliga, 
blomliknande former. Han iscensätter en fascinerande föremålsvärld där 
formens och glasyrens kombinationer alltid tycks vara i rörelse mot något 
nytt och osett. 

 
För ett keramiskt arbete som med nyfikenhet och sensualism gör kärlen till 
koncentrerade bitar av poesi tilldelas Masayoshi Oya stipendium för 2019 
från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Skådespelaren och regissören Mattias Nordkvist har på senare tid satt 
stora avtryck på teaterscenen och fått ett publikt genombrott med sin 
ömsinta men brutalt uppriktiga gestaltning av rollen som källarmästare 
Gustaf Löwander i TV-serien Vår tid är nu.

Sedan 2015 ingår han i Göteborgs Stadsteaters fasta ensemble, där 
han gjort anmärkningsvärda rolltolkningar, bland annat i uppsättningar 
som En handelsresandes död, Ett Dockhem, Kung Lear, Främlingen samt 
Förbjuden ingång, där Mattias Nordkvist ensam på scenen gestaltar förfat-
taren Victoria Benediktsson. 

För sitt fysiskt precisa, lyhörda och känslomässigt mångfasetterade skåde-
speleri, tilldelas Mattias Nordkvist stipendium för 2019 från Sten A Olssons 
Stiftelse för Forskning och Kultur.  

—

Martha Ossowska Persson skildrar i sina storskaliga akvarellmålningar den 
mänskliga kroppen. Ofta är den plötslig och oförutsägbar, ibland undangli-
dande och svårfångad, upplevd mellan sensualism och melankoli. Med en 
unik känslighet för nyanser och detaljer undersöker konstnären det som 
är omöjligt att berätta om: varandet genom kroppens tyngd och lätthet, 
samt den fysiska erfarenheten som ett föränderligt och hisnande landskap.

För ett konstnärskap som med levande blick och idémässigt djup visar 
på kroppens laddade förbindelse med världen tilldelas Martha Ossowska 
Persson stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning 
och Kultur.
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Malin Wättring är en svensk saxofonist, kompositör, arrangör, bandledare 
och pedagog som med ett personligt sound och originellt skapande tagit 
sig in på den svenska jazzscenen. 

Malin Wättring avslutade sina studier på Högskolan för scen och musik i 
Göteborg 2014 och har arbetat professionellt som musiker sedan 2011. Hon 
är kapellmästare för egna grupper, har komponerat beställningsverk för 
storband och orkester, givit ut flera skivor i eget namn och även samarbetat 
med en rad namnkunniga musiker och grupper.

För att hon med en särpräglad musik obehindrat rör sig i jazzens och im-
provisationsmusikens olika och vida uttrycksfält, tilldelas Malin Wättring 
stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

—

Eva Löfdahls konstnärskap bildar en egenartad helhet där hon både konse-
kvent och oförutsägbart arbetar med objekt, skulptur, installation och måleri. 
Sedan debuten under det tidiga 1980-talet har hennes verk fungerat som 
analysinstrument i ett långsamt och noggrant sökande, där frågor kring 
konstruktioner, begränsningar och motsatser varit centrala. En skenbar 
stillhet präglar ofta verken, men under ytan finns stora spänningar och ett 
intensivt prövande av språk, ordningar, system och hierarkier.

För sin mångbottnade och betydelsefulla konstnärliga gärning som lyhört 
förenar material och tanke tilldelas Eva Löfdahl stipendium för 2019 från 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

MOT IVERINGAR 
2019 års kulturstipendiater

MAL IN WÄT TRING

E VA LÖFDAHL
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CL AES ER IKSSON
Claes Eriksson har sedan 1970-talet varit en unik personlighet inom svensk 
underhållning. Galenskaparna, som grundades 1979 och 1982 blev Galen-
skaparna och After Shave, har sedan dess levererat en lång rad succéer i 
teve-, film- och revyformat, där Claes Eriksson ansvarat för manus, regi 
och musik. Med träffsäker humor, samhällssatirisk udd och genial språk-
behandling har han, i Charlie Chaplins, Povel Ramels och Hasse & Tages 
anda, skrivit in sig i den svenska humorhistorien.

För att han, under drygt fyra decennier, med enastående begåvning, un-
derfundigt allvar, verbala galenskaper och musikaliska piruetter, roat och 
oroat med skildringar av den svenska vardagens förändringar och besyn-
nerligheter, tilldelas Claes Eriksson stipendium för 2019 från Sten A Olssons 
Stiftelse för Forskning och Kultur.



Född 1992 i Göteborg
Bor och arbetar i Göteborg

2018 Love in the Milky Way
2019 Creamy Blue

17 maj 2016: Första singeln Sleep släpps på Spotify 
11 augusti 2017: Första spelning på Way Out Wests klubbscen 
Stay Out West, Göteborg
4 november 2017: Första headlinespelningen på Pustervik, Göteborg
5 januari 2018: Framträder i På spåret 
8 februari 2018: Nominerad till en Grammis i kategorin Årets Nykomling
9 februari 2018: Släpper debutalbumet Love in the Milky Way
18 januari 2019: Släpper första singeln Call Me från kommande  
andra albumet Creamy Blue
7 februari 2019: Vinner en Grammis i kategorin Årets alternativa pop
25 oktober 2019: Släpper andra albumet Creamy Blue

2017–2019 Sverige och övriga Norden
2019–2020 Europaturné

CURRICULUM V I TAE
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Album

Viktiga datum, urval

Turnéer och spelningar, urval
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MASAYOSHI OYA

Education

Scholarship

Commission work

Purchase

Careers

Awards

Exhibitions

Born 1979 in Tokyo
Lives and works in Göteborg

2009-2011 Master degree in Craft Art, HDK, Göteborg
2007-2009 Certificate in Ceramic, Capellagården Vickleby, Färjestaden
2005-2007 Ceramic art advanced course, Aichi Prefectural Seto Yogyo School,
Aichi, Japan
1999-2003 Bachelor degree in Geoenvironmental Science, Faculty of Geoenvironmental
Science, Rissho university, Tokyo, Japan

2016 two-year working grant from Swedish Arts Grants Committee, Hertha Bengtsons 
Stipendiefond 2013 The Rörstrand scholarship 2012 one-year working grant from 
Swedish Arts Grants Committee 2011 Göteborgs Slöjdförenings Projektstipendium

2014 Art commission work at Alvik for Stockholm Konst

2018 Folkdräkt, Röhsska museet, Göteborg, Sweden, Nypon sculpture, Toyota-Lexus, 
Aichi-ken, Japan 2013 Dalmatin, Röhsska museet, Göteborg, Sweden

Working as local master, Ny materialism-Soul Manufaturing Coporation,
Bonniers konsthall, Stockholm

2015 Nominated for Formex designpris Formex Nova, Sweden 2006 Outstanding per-
formance award, Seto City Art exhibition, Aichi, Japan

2019 Färg och form with Anne Walker, RiverCity gallery, Gothenburg 2018 Sweden-
Japan 150 years diplomatic relations, Embassy of Sweden in Japan, Objects, SVT, 
Göteborg, Landskap II, Vallentuna konsthall, Stockholm, Japan at Formex Formex, 
Group exhibition, Stockholm 2017 Komposition exhibition with Åsa Pärsson, Galleri 
Anna H, Göteborg, »Hertha Bengtson 100 år och Stipendiater 1996 - 2016 keramik/
glas« Höganäs Museum, Höganäs, Studio Oyama Asita Room, Osaka, Japan 2016 
Landskap, Galleri Kaolin, Stockholm 2014 MODE Gallery Blås&Knåda, Stockholm 
2013 En krukmakares söndagsunderhållning, alla dagar, exhibition with Kennet 
Williamsson, Gallery Anna H, Gothenburg Untitled, Gallery Sintra, Gothenburg, Curious 
about craft?, Gallery Lerverk, Göteborg, 1 kubik konsthantverk, A touring exhibition 
by Swedish art associations, Milano goes Röhsska, Röhsska museet, Göteborg, HEI 
NIPPON exhibition, Galleri Lokal, Helsinki, Finland 2012 Hej Oiva!, Hanaholmen in 
Helsinki, FASHION, Kaolin, Stockholm, Sweden
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MAR THA OSSOWSK A PERSSON

Utbildning

Utställningar, urval

Uppdrag 

Publikationer

Stipendier och utmärkelser

Samlingar och representationer

Född 1983 i Göteborg
Bor och arbetar i Göteborg

2012–14 Masterprogrammet i Fri Konst, Akademin Valand, Göteborg
2009–12 Kandidatprogrammet i Fri konst, Konsthögskolan Umeå
2007-08 Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

2019 SAK Edition #1 2019, Konstnärshuset, Stockholm 2018 Into the Hideous 
Hidden, Cecilia Hillström Gallery, Stockholm 2016/2017 Valand Revisited, 
Strandverket, Marstrand 2016 Swedish Art Now!, Sven-Harrys Konstmuseum, 
Stockholm 2015 Splendor in the touch, Cecilia Hillström Gallery, Stockholm 
2015 Fredrik Roos Stipendium 2015, Moderna Museet Malmö 2014 Recent 
Graduates 2014, Affordable Art Fair, Stockholm, Grupputställning, NAU Gal-
lery, Stockholm, Fast Forward, Grupputställning, Göteborgs Konsthall, Flesh, 
Galleri Rotor, Akademin Valand, Göteborg 2013 GIBCA Extended, Göteborg 
International Biennal For Contemporary Art, As If Silence(s), Tjolöholms 
slott, Kungsbacka, (In) the belly of the whale, Galleri Rotor, Göteborg 2012 
Relativt Reell, Kandidatutställning, Galleriet, Umeå

2019 SAK Edition #1 2019, SAK 2016 Juryuppdrag, 
Konstnärsdrömmen, Säsong 1 - Avsnitt 4, SVT

2017 Apócrifa Art Magazine, Manos - Apocrifa 29, Tidningen Vi #2 2016 Bay-
erische Staatsoper 2016-2017, Max Joseph 1, Das Magazin der Bayerischen 
Staatsoper, Akvarellen #1 2015 Artifice #2, Martha Ossowska Persson, Ida 
Persson och Idun Baltzersen - Fredrik Roos Stipendium 2015, Moderna 
Museet 2014 Paletten #296 2013 Oskickade Brev, Staying for Dessert and 
Other Short Stories..., Artist book 2010 Avklädd, Artist book

2017 Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämden, 2016 Göteborgs Stads Kultur 
stipendium, 2015, Fredrik Roos Stipendium, 2014 Eric Ericsons Stiftelse, Eva och Hugo 
Bergmans Stipendium, 2012-2014 Otto och Charlotte Mannheimers Minnesfond

Statens Konstråd, Göteborgs konstmuseum, Varbergs kommun, Skellefteå kommun, 
Vinges Konstsamling, Natur och Kultur Konstsamling, privata samlingar

CURRICULUM V I TAE

MAT T IAS NORDK VIS T

Utbildning

Föreställningar, urval

Film och tv, urval

Regi

Musik

Född 1978 i Nyköping
Bor och arbetar i Göteborg

Teaterhögskolan i Malmö 2003–2007

2019 Förbjuden ingång, Göteborgs stadsteater och Strindbergs intima 
teater, Stockholm 
2018 Ett dockhem, Göteborgs stadsteater 
2015 Främlingen, Göteborgs stadsteater 
2014–15 En handelsresandes död, Göteborgs stadsteater

2020 The White Wall, SVT 
2017–19 Vår tid är nu, SVT 
2017 Saknad, TV4

2020 Söndag, Borås stadsteater
2015 Främlingen, Göteborgs stadsteater, Leka med elden, Göteborgs 
stadsteater
2010 Stenen, Göteborgs stadsteater

2019 And Back Again (EP), From Back Home (EP), När vi applåderade piloter 
(singel), Röda kvarn (singel)
2014 Olympiaden (album) 
1999 Ted Gärdestad-stipendiet 
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Född 1987 i Stockholm
Bor och arbetar i Göteborg

Fridhems folkhögskola, musiklinjen för tjejer samt jazzlinjen, examen 
2009 Högskolan för scen och musik, kandidatutbildning i improvisation, 
examen 2014

Driver den egna gruppen Malin Wättring 4 samt ett soloprojekt. Har spelat 
med Bohuslän Big Band, Fire! Orchestra, Nils Landgren’s Jazz Baltica All 
Star Big Band, Ann-Sofi Söderqvist Jazz Orchestra, Anna Högberg Attack, 
Susanna Risberg trio & septett, Amanda Andréas, Tonbruket, William Soovik 
Grand Finale, Lighthouse, Skarin/Wättring/von Martens/Jormin, Johan 
Moir Ensemble, Lovisa Samuelsson, Makadam, Flocken och Black Dough

2012 Medverkade i Young Nordic Jazz Comets med Kosmic Sound 2013  
Handplockad av Sveriges Radio för det årliga storbandsprojektet Euro-
radio Jazz Orchestra i Prag 2013 2015 Fick i uppdrag av Kultur i Väst att 
sätta ihop en grupp till Women in Jazz-festivalerna i Washington DC och 
Göteborg, utvald att medverka i Bohuslän Big Bands Up & Coming projekt 
där unga och lovande musiker får spela med storbandet, vilket ledde till 
ett beställningsverk på 45 minuter för storbandet och den egna kvartet-
ten och skivan Harvest, nominerad till årets jazz på Manifestgalan 2018 

2012 Irispriset 2013 Lerums kulturstipendium 2014 Willinska stiftelsens stipendium 
2015 Konstnärsnämndens arbetsstipendium, nominerad till Årets nykomling på Sveriges 
Radios Jazzkattengala 2016 STIM-stipendiet, SKAP-stipendiet, nominerad till Årets 
kompositör på Sveriges Radios Jazzkattengala 2017 Konstnärsnämndens arbetsstipen-
dium 2018 Längmanska stiftelsens stipendium, Bengt Säve-Söderberghs stipendium, 
Västra Götalandsregionens kulturstipendium, Konstnärsnämndens arbetsstipendium

2019 Live in Hamburg
2018 Harvest (med Bohuslän Big Band)
2015 Glöd

CURRICULUM V I TAE

MAL IN WÄT TRING

Utbildning

Särskilda uppdrag

Stipendier, priser och utmärkelser

Album med Malin Wättring 4

född 1953 Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm

2018 No Man’s Land, Efrain Lopez Gallery, Chicago Respite, Galerie Norden-
hake Berlin The Earth As We Know It, VEDA, Florens 2013 Objects of Circulation, 
Galerie Nordenhake, Stockholm 2011 The Whirling Box or From Foot to Toe, 
Moderna Museet, Stockholm 2009 π och omkring Lunds Konsthall, Lund In 
the Field of General Practice, Galerie Nordenhake, Stockholm 2003 Kalmar 
Konstmuseum 2002 Interbreeding Classified, Moderna Museet, Stockholm 
1998 Kunstraum Düsseldorf 1994 Galleri F 15, Moss Borås Konstmuseum, 
Borås 1993 Galerie Nordenhake, Stockholm Norrköpings Konstmuseum, 
Norrköping 1985 Galleri Engström, Stockholm Galleri Wallner, Malmö

2019 Okey-Dokey III- Fenster, Kadel Willborn, Düsseldorf 2018 After Finitude, 
Nhmx, Mexico City 2017 The image of War, Bonniers konsthall, Stockholm 2016 
Sessile, Colgate University, Hamilton, New York 2015 Tunnel Vision, Momentum Nordic 
Biennial of Contemporary Art, Moss. Implicit Hits, Kalmar Konstmuseum 2013 Cime-
tière d'Ixelles, Art in General, New York 2012 Condition, Centre Pasquart, Biel 2010 
Modernautställningen, Moderna Museet, Stockholm 2008 Tänd mörkret, Göteborgs 
konstmuseum 2002 3 Artists 3 Places, Finlands arkitekturmusem, Helsingfors. 
Hell-grün, Düsseldorf 1995 ARS 95, Museet för samtidskonst, Helsingfors, Nordiska 
paviljongen, Venedigbiennalen 1993 Juxtaposition, Charlottenborg, Köpenhamn Cocido 
y Crudo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid 1991 Kunst Europa, 
Kunstverein Bayreuth 1987 helldunkelhell, Künstlerhaus Bethanien, Berlin KEX, The 
Living Art Museum, Reykjavik Re-form, Sub Bau, Göteborgs universitet 1986 Stealing 
diamonds, Ex Cantieri navali, Venedig 1984 Lakun, Lunds Konsthall Svenska orginal, 
Konstnärernas Hus, Oslo 1983 ibid II, Münchenbryggeriet, Stockholm 1982 Wallda, 
Zon, Stockholm 1981 Robust romantik och andra alternativ, Serafen, Stockholm 
1980 Boplats Otto, Årstafältet, Stockholm

2017 108 Källor, Husarviksparken, Stockholm. 2013 Kalender, Stadsparken, Lund 
2006 Entreprenörmonument, Kampen, Helsingfors. 2003 Kalmar stortorg 1995 Sila 
mygg och svälja kameler, Stockholms universitet

Amos Andersson Konstmuseum, Helsingfors. Borås konstmuseum, Göteborgs konstmu-
seum, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors, Linköpings konstmuseum, Moderna 
Museet, Stockholm, Malmö Museum, Museet för samtidskonst, Oslo, Te Papa Tongarewa, 
Museum of New Zealand, Uppsala konstmuseum

2014 Prins Eugen medalj, 2013 Bildkonstnärsfondens stora stipendium, 2010 Carl 
Christensens & Maria Ekmans stiftelses pris, 2004 Sienapriset, 1999 Barbro & Holger 
Bäckström stipendium, 1997 K A Lindhs hederspris

E VA LÖFDAHL

Separatutställningar, urval

Grupputställningar, urval

Offentliga verk

Offenliga samlingar, urval

Utmärkelser, urval
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Född 1950 i Trollhättan
Bor och arbetar i Göteborg och Stockholm

1968 Debuterade på scen inför publik på en av skolans visaftnar tillsammans 
med en kompis under namnet Gordon & Ballantine. 1969 Tog studenten. 
Flyttade till Göteborg och började på universitetet för studier i engelska och 
så småningom pedagogik. 1971 Startade VästgötaskÔjet på Västgöta Nation. 
All musik var original och handlingen utspelades i Västergötland bland 
vanliga människor. Det blev fyra stycken. 1974 bildade ur Västgötaskojet 
cabarégruppen Utan lots tillsammans med Kent Fredriksson (andra halvan 
av Gordon & Ballantine), Kerstin Granlund, Mats Wedin och Ragnar Lång. 
1975 Krogshow på Trägårn i Göteborg, turné i folkparkerna och krogshow 
på Kronprinsen i Malmö. 1976 Utan lots upplöstes, Kerstin, Kent och jag 
fick engagemang i Hagges revy på Lisebergsteatern. 1977 Hagges revy 
på Berns i Stockholm. Gjorde radioserien Kommers tillsammans med min 
bror Anders och Kerstin. Gjorde barncabarén Häng med till farbror John 
tillsammans med Ole Moe, den spelades under tre år och blev även en 
radioserie. 1978 Ny radioserie Herrodammagasinet med Anders och Kerstin. 
Vi medverkande även i det sista avsnittet av Frukostklubben, vilket blev 
startskottet för Galenskaparna. 1979 Krogshow på nattklubben Boogie med 
Galenskaparna och medverkan i Veckans revy på Liseberg med Sten-Åke 
Cederhök. 1980 Ny barncabaré med Ole Moe, Farbror John och surmaski-
nen. Ny radioserie med Galenskaparna, Översyn av etablissemanget. 1982 
Skruven är lös (första samarbetet med After Shave) 1983 Träsmak 1984 
Filialradion, En himla många program 1985 The Castle Tour, Cyklar 1986 
Macken, TV-serie, 1987 Leif, långfilm. Stinsen brinner, katastrofmusikal 
1989 Hajen som visste för mycket, långfilm. En himla många program 1990 
Macken - del sju, långfilm 1991 Stinsen brinner - filmen alltså, långfilm. 
Grisen i säcken, dansbandsopera, bygdespel och revy 1993 Tornado, TV-
serie 1994 Resan som blev av, turnéföreställning. Lyckad nedfrysning av 
herr Moro, mysmusikal 1996 Monopol, långfilm. En himla många program, 
avsnitt 9 1997 Alla ska bada, en pjäs som urartar i sång och dans och musik 
och bad 1998 Åke från Åstol, TV-film 2000 GladPack, TV-serie. Allt möjligt, 
revy. Jul jul jul, julspektakel 2002 Kasinofeber, revy i sjukhusmiljö 2003 
Alster, bok 2006 Den enskilde medborgaren, långfilm 2007 C Eriksson Solo, 
enmansföreställning 2010 C Eriksson MAX, enmansföreställning. Hagmans 
konditori, revyretro 2012 30-årsfesten, jubileumsrevy 2015 Spargrisarna 
kan rädda världen, en väldigt ny revy 2016 Macken - TV-serien på scen 
2019 Vardagsmat, enmansföreställning

CURRICULUM V I TAE

CL AES ER IKSSON



2019 musikern Sarah Klang
 keramikern Masayoshi Oya
 skådespelaren Mattias Nordkvist
 konstnären Martha Ossowska Persson
 musikern Malin Wättring
 konstnären Eva Löfdahl
 skådespelaren, honorärstipendiaten  
 Claes Eriksson

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
 skådespelaren, honorärstipendiaten 
 Tomas von Brömssen

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

MOT TAGARE AV
S TEN A OL SSONS KULTURS T IPENDIUM

MOT TAGARE AV STEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM

2019— 
1997

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

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

STEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2019
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