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Da Lisa Ekdahl var 11 år, 
faldt hun i søvn hver aften 
til en Monica Zetterlund-
koncert, hun havde optaget 
på kassettebånd. I årevis 
hørte hun den samme radio-
optagelse, fordi Zetterlunds 
fortæller- og sangstemme fik 
hende til at slappe af. Mens 
kassettebåndet forlængst er 
blevet borte for altid, har 
Lisa Ekdahl aldrig glemt Zet-
terlunds betydning for hen-
des musikalske opdragelse.

- Hun er klart én af de 
svenske musikere, der har 
formet mig mest. Derfor var 
det en ære at lave en koncert 
sammen med hende, inden 
hun døde i 2005. Det var en 
meget stærk oplevelse at syn-
ge duet med hende på nogle 
af de sange, jeg havde lyttet 
til et utal af gange som barn, 
siger Lisa Ekdahl.

I hendes barndomshjem i 
Mariefred voksede hun op til 
tonerne af andre svenske le-
gender som Cornelis Vrees-

wijk, Karl Gerhard, Evert 
Taube og Jan Johansson. Selv 
om deres musikalske retnin-
ger spænder vidt, har Lisa 
Ekdahl en klar fornemmelse 
af et fælles karaktertræk.

- Deres fællesnævner er 
stilheden. Der er tale om en 
særlig enkelhed i folkemusik-

ken og viserne, som min mu-
sik er meget kraftigt inspire-
ret af. Den samt den særlige 
svenske berettertradition, 
siger Lisa Ekdahl.

Længes efter solen
Mens det i mange landes 
musiktraditioner handler 

om at spille hurtigt og meget 
vanskelige toner, tror Lisa 
Ekdahl, at det er et uskrevet 
svensk ideal at holde sig til 
få toner og et mere roligt 
tempo.

- Det kan være lige så svært 
at begrænse sig til meget få 
toner og spille dem langsom-

mere. Stilhed og enkelhed 
kræver lige så meget musika-
litet at mestre som det mod-
satte, siger Lisa Ekdahl.

Roen i musikken kan man 
også fornemme i den svenske 
fascination af bossanova og 
anden sydamerikansk musik.

- Hverken jeg eller andre 
svenske musikere har kunnet 
give en dækkende forklaring 
på, hvorfor vi har kastet os 
over bossanovaen og andre 
sydamerikanske genrer. Jeg 
tror, at Evert Taube skal til-
skrives æren. Han drog til 
Argentina i begyndelsen af 
1900-tallet, hvor han lod sig 
forføre af musikken og bragte 
den med sig hjem. Mange år 
senere tog Cornelis Vrees-
wijk til Brasilien, mens andre 
drog til Cuba. Den latin-
amerikanske musik har i høj 
grad influeret den svenske, 
og stort set al min musik har 
latinamerikanske referencer, 
siger Lisa Ekdahl.

Det er ikke kun sydame-

Den særlige 
svenske stilhed

Lisa Ekdahl har optrådt i utal af gange i Danmark siden sit gennembrud med ”Vem Vet” i 1994.  Til maj kommer hun på Magasinet i Odense, hvor man kan høre sangene fra 
hendes seneste album ”Look To Your Own Heart”.  PR-foto

Lisa Ekdahl er vokset op på landet uden for Mariefred, der ligger en times kørsel vest for Stockholm. Hun legede næsten dagligt i skovene og red på  
opdagelse sammen med en veninde på to lånte heste.  Polfoto
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Svenske musikere har flair for at lade en særlig ro forplante sig i deres sange. Lisa 
Ekdahl er ingen undtagelse, og hun takker en håndfuld svenske koryfæer for at have 

inspireret hende siden barndommen

Troubadour, visesanger, 
komponist og digter Corne-
lis Vreeswijk (1937-1987).  
Polfoto

Troubadour, visesanger, 
komponist og digter Evert 
Taube (1890-1976).  Polfoto

Jazzsangerinde og skue-
spiller Monica Zetterlund  
(1937-2005).  Polfoto

rikanske toner, der trækker 
i den blonde svensker. Solen 
og varmen længes hun også 
efter på en decemberdag som 
denne, hvor der bliver mørkt 
klokken 15.

- Jeg har det ikke særlig 
godt med mørket, derfor har 
jeg fået installeret to terapi-
lamper i min lejlighed. Det 
første, jeg gør om morgenen, 
er at tænde dem. Så sidder 
jeg der og bader i kunstigt 
dagslys. Hjernen tror, det 
er dag, selv om der stadig er 
mørkt udenfor. Jeg rejser ofte 
spontant væk om vinteren for 
at få den ægte vare, så slæber 
jeg så meget energi med hjem 

som overhovedet muligt, si-
ger Lisa Ekdahl.

Eventyr på hesteryg
Vi sidder i et lyst hjørne af 
hendes stambistro i kvarteret 
Södermalm i Stockholm. In-
gen af gæsterne ænsede mig, 
da jeg satte mig tilrette ved 
et cafébord i et drivhusagtigt 
anneks. Men da Lisa Ekdahl 
trådte ind af døren og vin-
kede smilende til mig, skal 
jeg love for, at jeg pludselig 
fik mere opmærksomhed. 
Den fortog sig, da jeg hev en 
notesblok frem og placerede 
min telefon tæt på hende 
som diktafon.

Modsat mange andre 
svenske musikere vælger 
Lisa Ekdahl at tale svensk 
frem for engelsk, og med 
hendes kælne, fortryllende 
modersmål, er det en fornø-
jelse at lægge ører til. Hvis 
man kunne give en stemme 
et kærligt kram, havde Ek-
dahls fået det.

Selv om vi runder mange 
emner, skal vi først og frem-
mest tale om den svenske 
naturs betydning for den 
43-årige sangerinde. Selv om 
hun mere eller mindre har 
boet i Södarmalm, siden hun 
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 ➤ I en artikelserie  om nordi
ske musikere ahr vi fokus på, 
hvad naturen i deres respek
tive hjemstavne har betydet for 
deres musik og tekster. Denne 
gang er det dog livet i byen, der 
har haft betydning for kunst
neren.

 ➤Du har kunnet møde  norske 
Thomas Dybdahl, færøske Tei
tur, islandske Emilíana Torrini og 
grønlandske Nive Nielsen.

 ➤Du kan læse alle de tidligere 
interviews i serien på www.
mitfyn.dk 
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som 18-årig flyttede hjem-
mefra, nåede hun at få et 
nært forhold til skovene om-
kring Mariefred, hvor hendes 
mor stadig bor.

- Jeg er født i Stockholm, 
men mine forældre flyttede 
på landet, da jeg var lille. Jeg 
var ”jättamycket” i skoven, og 
ofte red jeg på eventyr med 
en veninde. Tæt på os boede 
en kvinde med to heste, som 
hun ikke selv var i stand til 
at ride på. Det hjalp vi med. 
Det var helt specielt at opleve 
naturen fra hesteryg, man 
kan vel nærmest kalde det en 
dobbelt naturoplevelse, siger 
Lisa Ekdahl.

Hun har hverken mødt 
trolde, flyvende hekse eller 
onde riddere som i eventy-
rene om Ronja Røverdatter 
eller Brødrene Løvehjerte. 
Men hun har fornemmet 
naturens magi, som flere 
svenske forfattere har haft en 
særlig evne til at skildre.

- Astrid Lindgreen er jo i 
særklasse, men jeg har også 
læst rigtig meget Selma 
Lagerlöf. Naturen er en 
enormt vigtig del af hendes 
forfatterskab, man mærker 
en nærmest religiøs og my-
tologisk undertone i hendes 
beskrivelser af eksempelvis 
søer og floder. Skovene kan 
også have deres helt egen 
sjæl, hvilket gør hendes bøger 
ganske unikke, fortæller Lisa 
Ekdahl. 

Flest penge i venstrefløjen
I dag er Södermalm det sted 
i Sverige, hun føler sig mest 
hjemme. Sangeren har boet 
mange forskellige steder i 
Stockholm, men det har altid 
været i denne bydel.

- Det er som at bo i en 
lille by gemt i en storby. Jeg 
kender mange af dem, jeg 
møder på gaden og på min 
lokale kaffebar. Der hersker 
en speciel ånd, fordi her bor 
så mange kunstnere og mu-
sikere, men desværre er det 
blevet rasende dyrt at bo her 
de seneste år, så mangfoldig-
heden er ikke så stor, som 
den var engang, fortæller 
Lisa Ekdahl.

Man kan roligt sige, at 
mangfoldighed eller frygten 
for selvsamme præger den 
politiske diskussion i Sverige. 
Men det er nærmest kun hip-
hoppen, der beskriver den 
kaotiske situation i sange.

- Jeg tror, de fleste sven-
skere er så trætte af at læse og 
høre om det politiske kaos, 
at ingen orker at høre sange 
om det også. Gud, hvor det 
fylder meget. Det eneste, 
man tilsyneladende kan blive 
enige om på begge fløje er, at 
man ikke vil samarbejde med 
Sverigedemokraterna. Alle 
på nær deres vælgere vil have 
dem ud af regeringen, derfor 
går vi til valg igen til foråret, 
siger hun opgivende.

Bydelen Södermalm ligger midt i Stockholm og udgøres af øerne Åsön, Reimersholme og Långholmen.  Navnet er 
nævnt første gang i 1288 i et brev fra biskop Anund i Strängnäs.  Polfoto

Den særlige 
svenske stilhed

fortsat fra foregående side

Efter interviewet viste Lisa Ekdahl rundt i sit elskede Södermalm, hvor hun har boet, siden hun flyttede hjemmefra som 18-årig.  Foto: Simon Staun

Lige som i Danmark er 
størstedelen af musikerne og 
kunstnerne i Sverige erklære-
de tilhængere af venstrefløjen 
og af samme grund indædte 
modstandere af partier som 
Dansk Folkeparti og Sverige-
demokraterna. Det behøver 
dog ikke kun handle om sy-
net på flygtninge og integra-
tion som det, der påvirker det 
politiske ståsted.

- I Sverige er hele kultur-
eliten venstreorienteret. Men 
det tror jeg i lige så høj grad 
hænger sammen med, at 
partierne på venstrefløjen er 

 ➤Svensk sanger,  født 
29. juli 1971 i Hägersten, 
Stockholm. Hun har en søn 
på 20 år.

 ➤ I 1994  slog hun igennem 
med singlen ”Vem vet”, der 
solgte 800.000 eksempla
rer og sikrede hende tre 
priser og stor succes i Dan
mark og Norge.

 ➤Hun har udgivet  10 al
bummer, hvoraf de fleste 
er på svensk. Hendes mu
sik er en blanding af pop, 
folk og latinjazz. Senest 
udgav hun ”Look to Your 
Own Heart” i oktober 
2014.

 ➤Hun er kendt  i mange 
lande, og et af hendes stør
ste publikummer er det 
franske.

 ➤Søndag 17. maj  optræ
der hun på Magasinet i 
Odense.

 ➤www.lisaekdahl.com

Lisa Ekdahl

» Stilhed og 
enkelhed 

kræver lige  
så meget 
musikalitet at 
mestre som det 
modsatte.
Lisa Ekdahl 

kendt for at ville give mere i 
støtte til teatre, spillesteder 
og dansekompagnier. Jeg tror 
ikke, det udelukkende hand-
ler om medmenneskelighed, 
men i høj grad om, at man 
som kunstner støtter de par-
tier, der tildeler flest penge 
til ens kunstområde. På den 
måde er det meget men-
neskeligt, konstaterer Lisa 
Ekdahl.

Hun er ikke politisk moti-
veret i sine sange, og når hun 
lader sig interviewe, handler 
det sjældent om politiske em-
ner. Heller ikke i dag nævner 

hun, hvor hendes stemme 
er placeret, selv om det ville 
være yderst relevant i forhold 
til hendes synspunkter.

- I Sverige er man så over-
bevist om, at alle musikere 
er tilhængere af venstreflø-
jen, at det ikke engang er et 
emne. Det er bare et faktum. 
Der har været få kunstnere, 
der har brudt den fordom, 
og det har næsten altid væ-
ret som en del af en form for 
happening, siger Lisa Ekdahl.

Klokken nærmer sig 15, og 
vi beslutter at gå udenfor i et 
ydmygt håb om at få en lille 

smule sollys inden lukketid. 
Lisa Ekdahl giver sig god tid 
til at vise sit elskede kvarter 
frem, og hvis ikke det var ble-
vet så dyrt at bo her, kunne 
man sagtens blive lokket. 
Her er både stille og smukt. 
På den helt særlige svenske 
måde.

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk


