
kan jeg heldigvis se, at det har
været en investering, som jeg
kan høste frugten af. Jeg har
givet mig selv noget fantas-
tisk. En platform og et funda-
ment, som er meget stabilt.
Jeg har ro og råd til at tage ri-
sici, og jeg kan være kunstne-
risk fri, hvilket er et enormt
privilegium, ræsonnerer Lisa
Nilsson og tilføjer, at mange
jazzsangerinder ikke har haft
de samme økonomiske mu-
ligheder, fordi de konsekvent
har været mere kompromis-
løse og loyale over for deres
kunst.

- De har haft problemer
med overhovedet at få plade-
kontrakter, at spille på de sto-
re steder og at få råd til at
komme i studiet. En meget
svær situation, som jeg hel-
digvis er fri for på grund af
den succes, som jeg har haft,
erkender Lisa Nilsson.

Hun tror ikke, at hun i
fremtiden er nødsaget til at
spekulere på, hvad der bliver
et hit eller ej. 

- Indfaldsvinklen bliver an-
derledes. Sandsynligvis mere
kunstnerisk, da jeg er for
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Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Den svenske sangerinde Lisa
Nilsson vendte med sine egne
fløjlsbløde, halvt svenske og
halvt danske ord hjem til jaz-
zen, da hun sang sig ind i alle
tilskuernes og anmeldernes
hjerter i Niels Lan Dokys do-
kumentarfilm ”Between a
Smile and a Tear”.

Den 35-årige stockholmer
voksede op i et hjem med en
far, der spillede jazzmusik og
en mor, der elskede genren så
højt, at hun ofte drog til Kø-
benhavn for at høre de store
navne spille på Montmartre. 

- Da jeg optrådte på det
genfødte Montmartre med
min mor på tilskuerrækkerne,
føltes det lidt som at slutte
cirklen, forklarer Lisa Nils-
son.

Selv om mange sikkert for-
binder hende med popmusik
og sange som ”Himlen Runt
Hörnet” og ”En Kort En
Lang”, føler hun selv, at den
del af musiklandskabet, der
har påvirket hende mest, er
jazzen.

- Den prægede mig i hele
min opvækst, så på den måde
føler jeg mig mere hjemme
dér end noget andet sted.
Men når man vokser op, vil
man gerne skabe sit eget liv,
være unik og bestemt ikke lig-
ne sine forældre. Derfor hav-
de jeg ikke nogle kæmpestore
planer med musikken. Jeg be-
gyndte som danser og var det i
mange år, før jeg pludselig fik
chancen for at komme i tv for
at synge. Jeg fik en spontan
pladekontrakt og har siden
taget tingene, som de kom-
mer, siger hun.

Nordisk tropicana
Hun ser selv sin karriere som
noget, der konstant skal ud-
vikle sig. Derfor betragter
hun heller ikke dette musikal-
ske frikvarter som et skridt
væk fra poppen. Mere som en
opstandsning mellem flere
vidt forskellige følelser.

- Lige nu befinder jeg mig

mellem jazzen og en masse
musikalske indtryk fra Brasi-
lien, hvor jeg boede fem må-
neder sidste år. Da jeg kom
hjem, skrev jeg svenske tek-
ster til sange fra 1970’erne.
Det er ikke så meget bossano-
va- eller sambamusik, mere
den stil man kalder tropicana,
hvor brasilianske musikere er
influeret af europæiske og
amerikanske stilarter, forkla-
rer Lisa Nilsson.

Hun er derfor gået i lag
med at lære portugisisk, så
hun bedre kan forstå og tolke
stemningerne i sangene, der
ligger meget tæt på den skan-
dinaviske med vemod og sen-
timentalitet i overflod. 

- Der er flere fællesnævne-
re, så med svenske tekster ly-
der selv ærkebrasilianske
sange pludseligt meget nor-
diske, konstaterer hun.

Genfandt glæden
Inden pigen fra Stockholm
tog til Brasilien, oplevede hun
en træthed i forhold til pop-
musikken og ikke mindst må-
den, den blev produceret på.

- Jeg kunne ikke finde inspi-
ration i popverdenen til at la-
ve noget nyt, så jeg startede
helt fra bunden med at købe
albums fra hele verden med
afrikansk og sydamerikansk
musik for at finde den origi-
nale kulturmusik og ikke
mindst glæden - selve kilden
til musikken. Det er vidun-
derligt at arbejde med udtryk,
der ikke er skabt af trend, eller
hvad der er hipt lige nu. Jeg
ville finde den tidløse musik,
som er fuldstændig uberørt af
hitlister. Jeg ville igen skabe
musik og ikke blot kæmpe om
at ligge nummer et på en hit-
liste, siger en afklaret Lisa
Nilsson.

Selv om popmusikken kan
give gode penge, masser af
status og et kæmpestort pu-
blikum, så vender Lisa Nils-
son den ryggen, så længe den
ikke fordrer nogen musikalsk
udvikling. 

- Jeg har følt, at jeg var kor-
rumperet, fordi jeg blindt sto-
lede på idéer, strategier og
pladeselskabets interesse
frem for mine egne. Men nu
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gammel til at blive manipule-
ret med. Jeg er alt for bevidst
om, hvad jeg kan lide eller ej.
Jeg er alt for bevidst om, hvor
jeg finder min sandhed. Så
hvis jeg støder på en løgn, re-
agerer jeg meget stærkt følel-
sesmæssigt, da jeg kan ikke
klare at manipulere med mig
selv, fortæller hun. 

Gåsehud fra top til tå
At stifte bekendtskab med
jazzen har været en stor mu-
lighed for at udvikle et i for-
vejen enestående talent.

- Det er som om, jeg har
haft en hemmelig verden kun
for mig selv, som jeg lige plud-
selig kan dele med andre mu-
sikere. Jeg har fået bevis for, at
jeg også magter jazzens form.
Det handler ufatteligt meget
om improvisation, og det el-
sker jeg. Derfor måtte jeg og-
så droppe dansen, da alt lå i
bestemte koreografier, som
andre havde kreeret. Nu føl-
ger jeg mine egne impulser.
Både musikalsk og i forhold
til selve livet, betror Lisa Nils-
son.

Også i popmusikken fik

hun for lidt rum til at impro-
visere i. Derfor kan hun i bak-
spejlet sagtens se, at alt for
mange sange fremstod for
færdigarrangerede, så hun
blot skulle synge de samme
linjer igen og igen. 

- Derfor er jazzen som en
legestue for mig. Det er som
at blive barn igen. Man kom-
munikerer langt bedre og la-
ver et show, hvor man hele ti-
den joker og spiller op til hin-
anden. Jeg tror, at man både
som kunstner og publikum
fornemmer, at det er ekstremt
sensibelt. Jeg selv får gåsehud
fra top til tå mindst tre gange
under hver koncert. Det er
helt vidunderligt. Det sker
kun, når man improviserer,
fordi det er der, man åbner sig
fuldstændigt. Det er en nær-
mest telepatisk tilstand
mellem musikerne, forklarer
Lisa Nilsson.

I hendes ører er det netop
improvisationen, der får jaz-
zen til at skille sig ud fra andre
musikgenrer. 

- Man skaber i nuet. Lige
dér på scenen opstår passager,
som man aldrig har øvet. Der

opstår stemninger, som aldrig
var planlagt. Kun glimtvis kan
man fornemme noget der
kommer i nærheden i pop- og
rockmusikken, vurderer hun.

Det eneste instrument
Publikum på ”Between a Smi-
le and a Tear turen” kan ud-
over en forventelig glæde og
markante elementer af im-
provisation forvente vidt for-
skellige koncerter.

- Vi påvirkes af vores hu-
mør som alle andre mennes-
ker. Er man lidt træt? Har
man en god eller dårlig ener-
gi? Hvordan er hotelværelset?
Er kroppen fuld af hormo-
ner? Rent musikalsk har vi
naturligvis et godt udgangs-
punkt med tre fremragende
musikere, der giver hinanden
rum til at fortælle og udvikle
en musikalsk symbiose med
hvert sit instrument samt de
bedste sange fra filmen kryd-
ret med jazzens evergreens og
nogle af mine egne brasili-
ansk-inspirerede kompositio-
ner, konkluderer Lisa Nils-
son.

Lisa Nilsson vender
popmusikken ryggen, så
længe den ikke fordrer
nogen musikalsk udvikling. 
ARKIVFOTO: PETER LETH-LARSEN

Lisa Nilsson er 
tilbage, hvor det hele
startede. Lige midt i
jazzens verden, hvor
fascinationen for
musikken blev født 

Lisa Nilsson 
og Niels Lan Doky m.fl.
spiller tirsdag 
13. september kl. 21.00
på Magasinet i Odense 

MAN SKABER I NUET. 
LIGE DÉR PÅ SCENEN OPSTÅR 
PASSAGER, SOM MAN ALDRIG
HAR ØVET. DER OPSTÅR
STEMNINGER, SOM ALDRIG
VAR PLANLAGT. ¨

LISA NILSSON

”

ODENSE: The Walkabouts gav
sidst i halvfemserne et par frem-
ragende koncerter på Rytmepos-
ten. Nu vender det Seattle-base-
rede band tilbage med deres ak-
tuelle album ”Acetylene” i baga-
gen. Et album, der viser Walka-
bouts i deres karakteristiske stil
med indie-folkrock tilsat storlad-
ne klangflader og symfoniske for-
løb krydret med originale vokaler
i en musik, der også kan rocke.
Opvarmning på Rytmeposten er
amerikanske Transmissionary Six.
Koncerten begynder kl. 20.00.

SYMFONISK ORIGINALITET

ODENSE: Mike Andersen Band
har efterhånden etableret sig
som det måske eneste danske
bluesband, hvis navn betyder no-
get uden for landets grænser.
Bandet er en håndplukket sam-
ling af Danmarks bedste bluesmu-
sikere, der vil invitere publikum på
en rejse, primært gennem de
stemningsfulde 50´eres Rhythm
& Blues og tressernes Texas- og
Chicago-blues. Mike Andersen
Band spiller på Rytmeposten lør-
dag den 10. september kl. 21.00. 

EN MUSIKALSK TIDSREJSE

SVENDBORG: Det kreative og
originale Odense-orkester ”Hvad
lavede Du I Går?” tager torsdag
turen til Svendborg for at præsen-
tere deres finurlige og overras-
kende musikunivers.

Bandets fem unge talenter, som
bl.a. tæller årets fynske jazzmusi-
ker pianisten Allin Bang, er ikke
blege for at eksperimentere og le-
ge med stilarterne. I deres helt
eget lydlaboratorium afprøves
nye vilde musikalske ideer, hvor
skæve etniske klange blandes
med den moderne rockmusik. 

Giant Steps er arrangør, og kon-
certen begynderkl. 20.00.

HVAD LAVEDE DU I GÅR

KERTEMINDE: Michael Falch sæt-
ter gang i Kerteminde Højskoles
koncertsæson, når han torsdag
træder alene op på scenen med
sin akustiske guitar. 

Hele sommeren har Falchen
fløjet solo henover landets festi-
valer, og i Kerteminde præsente-
rer han en blanding af en koncert
og en forestilling, hvor sangene
krydres med historier fra hans be-
givenhedsrige liv.   Michael Falch
synger om livet, som vi kender
det på godt og ondt. Koncerten
indholder både eksempler på
hans rebelske dage i gruppen Ma-
lurt og nyere mere modne sange.
Koncerten begynder klokken 20.

FALCH PÅ HØJSKOLE

Lisa Nilsson er 35 og
bor nu alene i en lej-
lighed i Stockholm og
har et sommerhus i
Skærgården.

Hun er fraskilt fra
Henrik Janson, pro-
ducer og guitarist,
som var gift med Søs
Fenger en årrække.
Deres søn er Lisa
Nilssons stedsøn. 

F A K T A

TORSDAG
D.A.D. CONVENTION 2002
14-18: Rytmeposten, Østre Stationsvej
35, Odense C.

JOE COCKER
Koncert med den britiske sanger Joe
Cocker - support ved sangerinden
Jonatha Brooke.
19.30: Den Fynske Landsby,
Sejerskovvej 20, Odense S.

WALKABOUTS (US) +
TRANSMISS
20: Rytmeposten, Østre Stationsvej 35,
Odense C.

TRIO CORNELIS (ET FOLK CLUB
FYN ARR.)
20: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.

HVAD LAVEDE DU I GÅR?
Spændende, eksperimenterende fynsk
crossoverband. Mød bl.a. årets fynske
jazzmusiker: pianisten Allin Bang.
20: Arne B. Giant Steps, Vestergade
10a, Svendborg.

FLEMMING
BAMSE
JØRGENSEN
Flemming Bamse
Jørgensen.
21: Tobaksgaarden,
Tobaksgaarden 7,
Assens.

FREDAG
GADEGUDSTJENESTE I
ODENSE CENTRUM
Utraditionel gadegudstjeneste med
gadepræst Peder Thyssen og
Gospelkoret Nardus. Du får et ord og
en sang med på vejen ved
springvandet vestergade/
Jernbanegade.
16: Ved Springvandet,
Jernbanegade/Vestergade, Odense C.

ORGELMUSIK
30 min. orgelmusik.
16.15: Sankt Hans Kirke, Nørregade 42,
Odense C.

FOLK PÅ RÅDHUS KROEN
Bogense Folkfestival afholder folk
aftener i Teatersalen oven over
Rådhus kroen i Bogense. Willow et
akustisk Folk/Folkrock-band fra
Midtfyn/ Odense.
18.30: Rådhuskroen, Skovvej 8,
Bogense.

PLEASER + VOLVOE ARR. 
N( )NE PRODUKTION
20-02: Badstuen, Østre Stationsvej 26,
Odense C.

BAAL
21: Tobaksgaarden, Tobaksgaarden 7,
Assens.

WEED M/ERIK WERNER,
PREBEN
21: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.

METAL MEKKA
21: Rytmeposten, Østre Stationsvej 35,
Odense C.

LASSE & MATHILDE
Lasse & Mathilde optræder i
forbindelse med Lundeborg by Ligth
og giver open air koncert.
21.15-23: Pakhusgaarden Restaurant,
Havnevej 7 A, Lundeborg, Hesselager.

MALENE MORTENSEN
Jazz.
22.30: AliBi: supper club,
Vintapperstræde 51, kld, Odense C.

GREEN BEATS 2005
22.30: Kong Græs, Asylgade 7-9,
Odense C.

MINOR FLAW
Koncert med det upcoming punk rock
band Minor Flaw, der spiller melodiøs
punk rock med inspiration fra såvel
Blink-182 og Sum41 som Beach Boys.
23: H.C. Ørstedskollegiet, Niels Bohrs
Allé, Odense M.

ROCKET IN MY POCKET I
SVENDBORG
Så er der igen mulighed for at høre og
gense R.I.M.P. i det . Numre af bl.a.
Beatles, Joe Cocker og Bryan Adams.
23.15: Café Citronen, Brogade 33,
Svendborg.
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