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Den luksuriøse lykke

Man burde betale gebyr for 
at tale med Lisa Ekdahl. Selv 
om det er hendes sangstem-
me, der er mest efterspurgt, 
har hun også en beroligende 
og fortryllende effekt, når 
hun snakker. Hendes stemme 
kunne sågar kaldes nuttet, og 
den luner som varm mælk 
med honning en efterårsdag, 
hvor regnen er i sit mest ge-
nerøse hjørne.

Den internationalt berøm-
te, svenske sanger vendte for 
et par år siden hjem til Stock-
holm efter at have boet og 
arbejdet i New York i en læn-
gere periode. Da den 40-årige 
kvinde genså Stockholm, vir-
kede byen pludselig lille og 
undseelig. Men også venlig.

- Det stod tydeligt, at Sve-
rige i det hele taget er et me-
get beskyttet samfund, hvor 
man tager sig bedre af hin-
anden, end man eksempelvis 
gør i USA. Til gengæld kunne 
man godt ønske, at svenskere 
havde samme energi, som 
man fornemmer i New York. 
Vi kommer til at fremstå en 
smule dovne sammenlignet 
med newyorkerne, konstate-
rer Lisa Ekdahl og ler.

Ud over at savne sin fami-
lie og venner var det sin seng, 
hun savnede mest.

- Min egen seng er utro-
lig komfortabel, derfor var 

det helt fantastisk at komme 
hjem og sove i den igen. Jeg 
elsker simpelthen den seng, 
siger hun drømmende.

Fodring med skandaler
Der har bestemt også været 
ting og tendenser, hun ikke 
savnede. Blandt andet denne 
sommers intense fokus på 
den svenske konge og hans 
udsvævende tilbøjeligheder.

- Jeg er overrasket over, 
hvor meget opmærksomhed 
kong Carl Gustav har fået 
for sine eskapader. Det bur-
de være et privat anliggende 
mellem ham og dronning Sil-
via. Jeg synes generelt, mange 
af de historier, der får meget 
plads i medierne i dag, er lige-
gyldige. Hvordan kan noget, 
der er sket i et tv-program 
rydde forsiderne? Der er så 
meget useriøsitet, der fjerner 
fokus fra alvorlige emner, vi 
alle burde koncentrere os om, 
siger Lisa Ekdahl.

Hun er selv sluppet rela-
tivt billigt fra sladderbladenes 
kløer i forhold til, hvor kendt 
et navn, stemme og ansigt 
hun er i Sverige.

- Jeg forsøger at holde mig 
væk fra rampelyset, på nær 
når jeg optræder. Jeg tilstræ-
ber at være ”uinteressant” 
som privatperson og undgå 

de skandaler, som medierne 
jagter konstant. Heldigvis er 
der kommet masser af men-
nesker til, der hellere end 
gerne vil fodre medierne med 

skandaler. Det letter presset 
lidt for os, der helst er for-
uden, forklarer Lisa Ekdahl 
taknemmeligt.

Hun er dog stadig meget 
påpasselig med, hvad hun ta-
ler med hvem om. Og hvor. 
Derfor har hun fundet på ko-
deord for sine kendte venner 
for at kunne snakke om og 
med dem på caféer, uden at 
dem ved nabobordene aner, 
hvem de taler om.

En farlig fælde
Der er kun ét sted, hvor Lisa 
Ekdahl ikke holder paraderne 
oppe. Det er på scenen. Der 
får publikum lov at komme 
helt tæt på kernen af hendes 
person.

- Jeg blotter mig selv på en 
meget ægte måde på scenen. 
Der er ikke noget fortænkt el-
ler kunstigt over det. Det ville 
publikum straks gennem-
skue. Jeg skjuler mig ikke og 
kommer med flere dumme 
bemærkninger på én aften, 
end jeg nogensinde ville give 
til et sladderblad, siger Lisa 
Ekdahl.

Hun forstod tidligt, at det 
var sådan, fordelingen skulle 
være i hendes karriere. Helt 
tæt på på scenen og yderst 
privat bag den. Alligevel tager 
hun sig igen og igen i at begå 
fejltagelser, som hun havde 
svoret ikke at gentage.

- Selv om jeg er blevet 40 
år og snart har været profes-
sionel halvdelen af mit liv, 
ved jeg ikke alt. Hver dag er 
en ny dag, der kræver andre 
løsninger end den i går. Det 

kan være en farlig fælde at tro, 
man kender svarene på alt. 
Derfor vil jeg ikke sige, jeg er 
modnet. Jeg har bare ophobet 
en masse forudfattede idéer, 
der ikke nødvendigvis hjæl-
per mig i den situation, jeg 
måtte stå over for i morgen, 
filosoferer Lisa Ekdahl.

Sønnen skal sættes fri
At blive 40 har ikke forandret 
hendes liv radikalt. Faktisk 
har hun i mange år følt sig æl-
dre, end hun var.

- Jeg fik min søn, da jeg var 
23, så jeg har ikke følt mig ung 
i mange år. Omvendt har jeg 
heller ikke følt mig gammel. 
Hmmm, det er faktisk lidt 
svært at vide, hvor gammel el-
ler ung jeg skal føle mig, siger 
Lisa Ekdahl undskyldende.

Faktum er, at hendes 
17-årige søn Milton er på nip-
pet til at forlade reden. Det 
påvirker hende meget.

- Det vigtigste for mig i 
den sammenhæng er at be-
tragte ham som et individ 
og ikke kun som min søn. At 
være min søn er blot én af 
hans identiteter, og jeg skal 
ikke begrænse ham i at være 
alle de andre personer. Der-
for skal jeg i gang med at lære 
hans andre sider bedre at 
kende og anskue ham ud fra 
et større perspektiv, forklarer 
Lisa Ekdahl.

Når hun taler om Milton, 
er stemmen nærmest fe-ag-
tig. Altså den gode fe, der gør 
lytteren tryg og i godt humør. 
Men hendes arbejdsredskab 
kan ændre karakter og blive 

skarpt, køligt og konfronte-
rende.

- Noget, der gør mig virke-
lig rasende, er, når folk ikke 
bekymrer sig om hinanden. 
Det frustrerer mig grænse-
løst. Jeg har en meget idea-
listisk side, der gerne ser, at 
vi alle har så godt et liv som 
muligt. Hvis jeg støder på 
forældre i et tog, der går over 
grænsen og behandler deres 
barn virkelig dårligt, skri-
der jeg ind. Selv om jeg er et 
kendt ansigt, er der opfør-
sel, jeg ikke vil tolerere. Det 
overrasker da også folk ind 
imellem, når en kendt person 
irettesætter dem. Men det er 
ethvert menneskes pligt at 
gribe ind, hvis de har styrken 
til det, konstaterer Lisa Ek-
dahl temperamentsfuldt.

Da hun et tungt åndedræt 
senere er landet igen, bliver vi 
enige om, at interviewet ikke 
kan slutte med et negativt 
emne. Derfor bevæger Lisa 
Ekdahl sig helt ud i den anden 
ende af skalaen for at svare 
på, hvad der gør hende mest 
lykkelig.

- At være lykkelig uden no-
get speciel grund er det bed-
ste i livet. Ind imellem stop-
per man op og tænker, at man 
er helt ekstremt glad uden 
nogen egentlig grund. Man 
kunne kalde det ”glæde uden 
et objekt”. Den form for glæ-
de er det mest luksuriøse, jeg 
kender til. Man kan ikke fan-
ge det, opsøge det eller helt 
sætte ord på det. Netop der-
for er det så dyb og berusende 
en følelse.
 
Posten, Odense,  
onsdag 26. oktober kl. 20.00

■■ Svenske■Lisa■
Ekdahl■er■et■særegent■
væsen■og■en■lige■så■
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■■ Den■blide■kvinde■
kan■godt■blive■vred,■
men■sætter■ikke■
overraskende■mere■
pris■på■den■spontane,■
udefinerbare■glæde

[ At være lykkelig uden noget speciel grund er 
det bedste i livet. Ind imellem stopper man op og 
tænker, at man er helt ekstremt glad uden nogen 
egentlig grund. 
Lisa Ekdahl

Lisa Ekdahl� er født 29. juli 1971 i  
Hägersten, Sverige.
Hun har udgivet� mere end 10 
albummer, hvoraf de fleste er 
soloalbummer på svensk. Hun 
har lavet flere samarbejder, 

bl.a. med danske Lars H.U.G. og 
britiske Rod Stewart.
Hendes musik er en blanding af 
folk og latinjazz
Lisa Ekdahl�s gennembrud kom 
i 1994, da hun som 23-årig ud-

gav debutalbummet ”Lisa Ek-
dahl” med nummeret ”Vem Vet”. 
Det solgte 800.000 eksemplarer 
og sikrede hende flere priser
Hun har l�ige siden optrådt hyp-
pigt i Danmark.

Lisa Ekdahl�

[ Noget, der gør mig 
virkelig rasende, er når 
folk ikke bekymrer sig 
om hinanden. Det fru-
strerer mig grænseløst. 
Lisa Ekdahl
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Hver dag er en ny dag, der 
kræver andre løsninger end 
den i går. Det kan være en 
farlig fælde at tro, man ken-
der svarene på alt, siger Lisa 
Ekdahl. Foto: Anders Thessing

www.lisaekdahl.com


