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Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att arbeta fram en modell som kan användas vid instudering och 
gestaltning av en vansinnesscen inom operakonsten. Jag ställde frågorna: “Hur kan jag med min 
röst uttrycka olika aspekter av vansinne?” och “Hur kan jag fysiskt gestalta olika aspekter av 
vansinne på scenen?” 

Det konstnärliga arbetet redovisades i form av en föreställning som jag döpte till: “The mad scene”, 
vid Musikhögskolan i Piteå. Med mig hade jag två musikerkollegor som orkester. Som förberedelse 
inför gestaltningsarbetet har jag läst romanen som operan är baserad på och tittat på en inspelning 
av hela operaföreställningen. Jag har också läst en läkares analys av Lucias diagnos och intervjuat 
en mentalskötare för att få ett medicinskt perspektiv.

Bakgrundsinformationen och det sceniska arbetet med regissören resulterade i en modell för 
instudering av vansinnesscener.



Förord 
Tack till: 

Christine Amcoff - för att du är en utmärkt flöjtist som alltid ställer upp och för att du gör det roligt 
att tävla om höjdtonerna! 
Martin Fabian - för att du räddade mitt projekt genom att ställa upp med kort varsel och ändå 
leverera fantastiskt pianospel. Du har även gjort mig mer uppmärksam på hur viktigt det är med 
dynamik. 
Kjell Peder Johansson - för att du har varit mitt yttre öga och hjälpt mig att hitta 
uttrycksmöjligheter som jag inte varit medveten om tidigare. 
Synnöve Dellqvist - för ditt stöd och engagemang som min sånglärare genom mina år på 
musikhögskolan. 
Elisabeth Wärnfeldt - för att du har hjälpt mig att förstå att allt jag vet om mig själv är sant. 
Linda Berglund - för att du delat med dig av din kunskap och gett mig en djupare förståelse 
angående psykoser. 
Simon Olofsson - för att du tagit så proffsiga bilder på mig både inför detta projekt och vid tidigare 
tillfällen. 
Gustaf Blix - för att du i sista sekunden ordnade affischerna till föreställningen. 
Erik Henriksson - för att du får mig att känna mig bra. Både på det jag gör och som den jag är. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Jag har fått berättat för mig att när jag var liten och gick på lekskolan var jag den enda som satt 
upprätt och sjöng rakt ut. Sedan dess har jag alltid sjungit. Jag älskade musiktimmarna i skolan, 
speciellt i mellanstadiet då jag insåg att jag kunde ta höga toner. I Stockholm år 1992 började jag 
och fortsatte i nio år framöver i Ulla Grimlunds teaterskola: Miniteatern. Varje år repeterade vi en 
musikalföreställning som sattes upp vid vårterminens slut. Men mitt musikalintresse började på 
allvar när jag följde med min mamma och såg en föreställning av Fantomen på operan på 
Oscarsteatern i Stockholm 1995. Jag förstod då att det var detta jag skulle göra med mitt liv. Jag 
skall sjunga och agera på en scen. Efter högstadiet gick jag S:t Eriks gymnasiums musikallinje i 
Stockholm. Jag började sjunga klassiskt när jag helt oväntat kom in på Kulturamas klassiska 
sånglinje. Där sjöng jag också min första operaaria: ”Vedrai carino” ur W. A. Mozarts Don 
Giovanni. Kroppen gav ett otroligt gensvar när jag sjöng och jag fastnade direkt för operagenren. 
Jag sökte och kom in på Operastudio 67, där jag fick lära mig mycket mer om opera och sceniskt 
arbete. Opera har sedan dess varit i mitt sikte under mina sångstudier på Framnäs folkhögskola och 
Musikhögskolan i Piteå. 

Jag har som sagt sedan barnsben sysslat med både sång och skådespeleri. Till att börja med som två 
olika saker men jag insåg på ett tidigt stadium att jag inte kan göra det ena utan att det andra spelar 
in. Det naturliga för mig var att söka mig till musikalgenren som innehåller båda elementen: sång 
och teater. När jag sedan gick över till klassisk sång fick jag lära mig att det inte går att bara stå rakt 
upp och ned och sjunga fint utan att man också måste gestalta textens innehåll. Oavsett om texten är 
skriven på svenska eller på ett annat språk, så måste man först och främst själv förstå vad den 
handlar om för att man sedan ska kunna nå ut och beröra en publik med den. Så småningom 
fastnade jag för konstformen opera, som enligt mig är det ultimata mötet mellan sång och 
skådespeleri. Starka känslor som får sitt utlopp i stor orkesterackompanjerad musik. Men med tiden 
och i takt med min egen livserfarenhet började jag förstå att opera är mer än så. Det är människans 
livsöden och relationer till varandra och till samhället, genom århundraden. 

Jag har en lyrisk1 röst med stort omfång och presenterar mig numera som koloratursopran.2 En 
koloratursoprans repertoar består till stor del av musik ifrån bel canto-eran under romantiken på 
1800-talet. Bel canto är italienska för “vacker sång” och är en italiensk vokalteknik som 
utvecklades under 1700- och 1800-talen. Denna teknik ger sångerskan/sångaren en vacker klang 
med en jämn tonkvalitet och förmågan att klara av rikt ornamenterad musik. Bel canto är idag också 
ett begrepp som innebär att operor från den här tiden har lagt det stora fokuset på att solisten ska 
visa upp sin vokala virtuositet. I dessa operor förekommer ofta så kallade “vansinnesscener” som 
visar hur sopranen, till följd av en känslomässigt uppslitande händelse, förlorar förståndet. 

Själsligt välmående är för mig en hjärtesak då jag själv på nära håll sett vad mental ohälsa innebär. 
Genom mina upplevelser har jag fått en större förståelse för det mänskliga psyket och blivit än mer 
1   Att tala om en lyrisk sopran kan innebära två saker. Det ena syftar på att en sångerska sjunger specifika roller som 
faller inom röstfacket lyrisk sopran. Mimí i Giacomo Puccinis ”La Bohéme” är en sådan roll. Det andra har bland annat 
att göra med hur stor och ljudstark orkestern är i en operaföreställning. En föreställning som till exempel Richard 
Wagners  ”Die Walküre” kräver en dramatisk sopran, d.v.s. en sopran med en kraftfull stämma som hörs över denna 
operas stora och mycket ljudstarka orkester. Den lyriska sopranen används istället i föreställningar som inte har fullt så 
mycket ljudvolym i orkestern så som Wolfgang Amadeus Mozarts ”Cosí fan tutte”. Jag syftar på den senare innebörden.
2 En koloratursopran har en röst med stor flexibilitet som klarar av att sjunga roller med mycket koloraturer, d.v.s. 

toner i snabb följd. Hon har också lätt för stora intervallsprång.
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stark i min övertygelse om att människor inte är eller blir vansinniga3 utan anledning. Det är en eller 
flera faktorer som spelar in och gör så att hjärnan inte kan hantera det som är. 

Mina erfarenheter och det faktum att min röst passar fantastiskt bra i den här repertoaren är 
anledningar som gör mig väldigt angelägen att fördjupa mig i ett ämne som “vansinnesscener”. Att 
jag valde just vansinnesscenen från Lucia di Lammermoor till det här projektet har olika 
anledningar. Lucia är en drömroll för många sopraner men jag var aldrig dragen till den. Jag var till 
en början tveksamt inställd till den eftersom jag inte förstod den. Jag hade bara hört inspelningar av 
den och jag tyckte att det var så mycket koloraturer och utsmyckningar som det inte fanns någon 
anledning till, så det blev för mig bara överdrivet och fånigt. Detta var innan jag helt och fullt 
förstod min egen röst och vad jag kunde göra med den. Jag har gått igenom de flesta röstfack som 
finns för sopran och det var först våren 2015 när jag började sjunga koloratur som jag verkligen 
hittade hem. Jag gav Lucia en chans och den satt som en smäck i rösten och alla koloraturerna och 
utsmyckningarna fick plötsligt mening för mig. Jag kunde verkligen identifiera mig med henne. Vid 
den här tiden skulle jag också bestämma hur jag skulle utforma mitt examensarbete så jag bestämde 
mig för att försöka hitta ett sätt att lära in och gestalta Lucias vansinnesscen. 

3 Vad jag menar med vansinnig just här är hela spektret av psykiska sjukdomar. Alltifrån depression till schizofreni 
och psykos.
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2. Syfte och frågeställningar 
Syfte: Att arbeta fram en modell för instudering och gestaltning av en vansinnesscen inom 
operakonsten. 

Frågeställning 1: Hur kan jag med min röst uttrycka olika aspekter av vansinne? 

Frågeställning 2: Hur kan jag fysiskt gestalta olika aspekter av vansinne på scenen? 
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3. Material 
Som underlag för undersökningen har jag använt mig av olika källor. 

Jag har läst böckerna: 

The Bride of Lammermoor av Sir Walter Scott som operan Lucia di Lammermoor är baserad på. 

Opera - döden, dårar och doktorer av Eddie Persson som är en läkares analyser av bland annat 
fysiska och psykiska sjukdomar som förekommer i olika operor. 

Jag har tittat på:

En DVD-inspelning från 2004 av operan Lucia di Lammermoor som var en liveföreställning från 
Teatro alla Scala i Milano, Italien. 

Jag har intervjuat mentalskötaren Linda Berglund.
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4. Metod 
Eftersom scenen som jag har arbetat med är tagen ur sitt sammanhang och framfördes i ett rum som 
är mindre än en operascen, har jag arbetat med två musikerkollegor som fick ersätta orkestern: 
flöjtisten Christine Amcoff  och pianisten Martin Fabian . 

Den sceniska gestaltningen har utformats i samarbete med regissören Kjell Peder Johanson, som 
också varit min handledare i detta projekt. 

Det aktuella skeendet i operan visar hur Lucia drivs in i och ut ur en psykos. Väl inne i psykosen 
befinner sig en fullkomligt salig Lucia i en underbar drömvärld, där hon är på väg att gifta sig med 
den hon älskar och ett underbart liv väntar. Men när hon då och då faller tillbaka till verkligheten 
och ställs inför detta hemska som hon har gjort sig skyldig till så uppstår den mest ångestfyllda 
fruktan. 

I gestaltningsarbetet så har Kjell Peder och jag arbetat med att försöka få fram känslan av vansinne 
utifrån de två huvudsakliga sinnesstämningar som Lucia upplever under denna scen: eufori och 
ångest. Det uppnåddes genom att utifrån enstaka scenerier eller regisserade hållpunkter följa de 
impulser som jag fick från musiken, texten och omgivningen och utifrån dem sätta ihop hela 
scenen. 
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5. Genomförande 

5.1. Bakgrundsinformation till interpretationen 

Operan Lucia di Lammermoor är en italiensk romantisk opera i tre akter från 1835, tonsatt av 
kompositören Gaetano Donizetti (1797 – 1848), med libretto av Salvatore Camarano (1801 - 
1852).4   Det är tredje aktens vansinnesscen som jag valt att gestalta i denna undersökning. Verket 
bygger ursprungligen på Sir Walter Scotts (1771 – 1832) roman The Bride of Lammermoor från 
1819. 

5.1.1. Synopsis 

Handlingen utspelar sig i 1600-talets Skottland och kretsar kring Lucia (Lucy)Ashtons liv på 
familjens ägor Ravenswood, på heden Lammermoor.5  Hon har ett kärleksförhållande med Edgardo 
(Edgar) Ravenswood, vars släkt tidigare var ägare till dessa marker. På grund av en släktfejd 
angående detta ägarbyte är ett förhållande dem emellan högst oönskat. Edgardo måste av politiska 
skäl resa till Frankrike och vara borta en tid. Han lovar att komma tillbaka till Lucia och de förlovar 
sig i hemlighet. Lucias storebror Enrico (Henry) vill att Lucia skall gifta sig med Arturo (Francis) 
Bucklaw som av ekonomiska skäl räknas som ett bra parti. Medan Edgardo är utomlands sprider 
Enrico ut ett rykte om att Edgardo i Frankrike skall gifta sig med någon annan. Han ser också till att 
hovpredikanten (Pastor Bidebent), som även är Lucias rådgivare och förtrogna, deltar i denna 
konspiration. Enrico förfalskar också ett brev där “Edgardo” bekräftar detta rykte. Detta för att 
Lucia inte skall ha något annat val än att gifta sig med Arturo. Enricos plan fungerar och en 
förkrossad Lucia samtycker slutligen till detta arrangerade äktenskap. Samma dag som Lucia och 
Arturo skriver på äktenskapskontraktet, kommer Edgardo tillbaka till Skottland och Lammermoor. 
Efter att han genom byborna fått höra att Lucia skall gifta sig med en annan skyndar han till slottet 
Ravenswood. Han stormar in och ser att Lucia har signerat kontraktet. Han blir förstås arg och 
förkrossad över hennes svek och förbannar Lucia, kastar sin förlovningsring på henne och 
försvinner därifrån. Lucia gifter sig senare, om än viljelöst, med Arturo. 
Bröllopsgästerna roar sig på bröllopsfesten när plötsligt Lucia kommer ner ifrån brudkammaren 
med blodig klänning och en stor kniv i handen. Hon har dödat Arturo. Lucia själv ser inte ut att vara 
medveten om vad hon har gjort utan verkar befinna sig i en egen värld. Slutligen förlorar hon 
medvetandet. Edgardo får senare reda på vad som hänt och att Lucia är döende. När hon dör blir 
han förtvivlad och tar sitt eget liv med en dolk. 

5.1.2 Vansinnesscenen 

I Lucias förvirrade tillstånd så har detta arrangerade och påtvingade bröllop aldrig ägt rum. Att hon 
har blivit lurad och sviken av sin bror och sin rådgivare har inte heller hänt henne. Lucia är inte 
medveten om att hon precis har dödat sin brudgum och inte heller om den blodiga klänningen eller 
kniven som hon fortfarande håller i handen när hon går ut ur brudkammaren och skrider nedför 
trappan. Hon befinner sig inte i samma verklighet som de andra utan hallucinerar och tror att hon är 
på väg att gifta sig med Edgardo. 

Nedan följer Salvatore Camaranos libretto och min svenska översättning till denna scen: 

4 Ett libretto är texten som sjungs i en opera.
5 Romanen The Bride of Lammermoor är till större delen skriven på engelska (det förekommer även lågskotska) och 

karaktärerna har engelska namn. Librettot till operan Lucia di Lammermoor är däremot skrivet på italienska så 
karaktärerna får här så långt det går de italienska motsvarigheterna till dessa namn.
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Il dolce suono mi colpì di sua voce. 
Ah, quella voce m'è qui nel cor discesa. 
Edgardo, io ti son resa. Edgardo, mio! 
Sì, ti son resa: fuggita io son de tuoi nemici. 
Un gelo me serpeggia nel sen! Trema ogni fibra, vacilla il pie! 
Presso la fonte meco t'assidi al quanto! 
Ohime, sorge il tremendo fantasma e ne separa! 
Qui ricovriamo, Edgardo, a pie dell'ara. 
Sparsa e di rose! Un armonia celeste, di, non ascolti? 
Ah, l'inno suona di nozze! Il rito per noi s'appresta! Edgardo! 
Ah, me felice! 
Oh gioia che si sente, e non si dice! 
Ardon gl'incensi! Splendon le sacre faci, splendon intorno! 
Ecco il ministro! Porgi mi la destra! Oh lieto giorno! 
Al fin son tua, al fin sei mio! A me ti dona un Dio. 
Ogni piacer piu grato, mi fia con te diviso. 
Del ciel clemente un riso, la vita a noi sara! 
Spargi d´amaro pianto il mio terrestre velo, 
mentre lassù nel cielo io pregherò per te. 
Al giunger tuo soltanto fia bello il ciel per me! 

Det ljuva ljudet slog mig, hans röst. 
Ah, den rösten sjunker in i mitt hjärta! 
Edgardo, jag ger mig till dig. Min Edgardo! 
Jag har flytt från dina fiender. 
En kall vind tränger in i mitt bröst! Den får varje fiber att 
darra! Den får min fot att vackla! 
Sitt bredvid mig en stund, vid fontänen. 
Ack! Ett fruktansvärt spöke reser sig för att dela på oss! 
Låt oss ta skydd här, Edgardo, vid altarets fot. 
Rosor är utströdda! En himmelsk harmoni. Hör du? 
Ah, bröllopshymnen spelas! Vår ceremoni närmar sig! 
Edgardo! Så lycklig jag är! Glädjen som jag känner går inte att 
beskriva! 
Rökelsen brinner! De heliga ljusen brinner runt omkring oss! 
Där är prästen! Räck mig högerhanden! Ah, lyckliga dag! 
Äntligen är jag din, äntligen är du min! 
Gud har skänkt dig till mig! 
Med dig känns varje njutning ljuvare och gör mig mer 
tacksam. 
Himmelens mildhet ler mot vårt blivande liv! 
Sprid bittra tårar över mina jordiska kvarlevor, 
medan jag ber för dig i himmelen. 
Men för mig blir himmelen vacker först när att vi där har 
återförenats! 

5.2. Lucias vansinne ur ett medicinskt perspektiv 

Eddie Persson, medicine doktor och specialist i anestesiologi och intensivvård, har i sin bok Opera 
– döden, dårar och doktorer använt sitt medicinska kunnande och sitt brinnande intresse för 
operakulturen till att bland annat analysera fysiska och mentala sjukdomstillstånd hos karaktärer ur 
de etthundrafemtio mest spelade operorna. Lucias tillstånd av vansinne räknas till ett av de mest 
kända inom operalitteraturen och har således en given plats i denna bok. Han beskriver hennes 
vansinnesscen som ”en för sin tid tämligen insiktsfull skildring av ett psykotiskt tillstånd” (Persson, 
2002, s. 134) och att hennes vansinne måste betecknas som ”ett allvarligt fall av konvertionshysteri 
med starka psykotiska inslag” (Persson, 2002, s. 134).6 

Nedan följer en definition av sjukdomstillståndet Delirium nuptialis som är en träffande beskrivning 
av Lucias vansinnesscen:7 

Det finns i 1800-talets medicinska litteratur observationer om att en latent ”schizofreni” hos kvinnor kunde bryta 
igenom på bröllopsnatten. Detta fenomen, som naturligtvis inte har något med schizofreni att göra utan rör sig 
om en klassisk konvertionshysteri, fick betäckningen delirium nuptialis (lat. nuptiae – giftermål). Det uppstod 
oftast hos sexuellt starkt repressiva kvinnor. Kvinnor för vilka den första menstruationen kom som en fullkomlig 
och äcklande överraskning, kvinnor som kände ångest och avsky inför samlaget, kvinnor som var totalt 
okunniga om det mest elementära i sexuallivet, kvinnor som aldrig själva fick välja partner, kvinnor som inte 
hade någon att tala med om sexuallivet. Delirium nuptialis övergick, sades det, inte sällan i ett katatont tillstånd 
som obehandlat är livshotande. Hela detta mönster torde Donizetti ha känt till och utnyttjade mycket skickligt i 
Lucia di Lammermoor. Lucias vansinne är alltså ett exempel på ett humanistiskt synsätt på psykisk sjukdom, 
fjärmat från de tidigare förhärskande religiösa aspekterna. Lucia är helt och hållet ett offer för yttre 
omständigheter och ett praktexempel på den tidens kvinnosyn; kvinnor ansågs så bräckliga att de lätt kunde gå 
sönder om de utsattes för alltför starka känslor (Persson, 2002, s. 135). 

6 Persson skriver: ”Den kraftfulla hysteriska reaktionen som betecknas som konversionshysteri innebär att patienten 
flyr från en obehaglig situation eller ett obehagligt ställningstagande in i ett förvirringstillstånd med starka drag av 
personlighetsförändring.”

7   De latinska orden delirium och nuptialis betyder sinnesförvirring och giftermål.
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La belle indifférence är också ett begrepp som Persson använder sig av gällande Lucia.8  Hennes 
vackra sång står i kontrast till den fruktansvärda själsnöd hon befinner sig i. ”Lucia flyr alltså in i 
sitt vansinne för att undkomma en grym verklighet”. 

Han nämner också att kvinnornas svimningsanfall under 1800-talet till stor del berodde på deras 
hårt åtdragna snörliv. De kunde dras åt så hårt att andningskapaciteten väsentligt försämrades och 
att blodtrycket sjönk, vilket gjorde att en kraftig sinnesrörelse kunde utlösa svimningsanfall. 

För att få ett mer kontemporärt utlåtande angående psykoser så har jag gjort en intervju med Linda 
Berglund, mentalskötare och undersköterska med vidareutbildning i tidiga störningar och psykoser.9 

5.3. Innan instuderingen

5.3.1. The Bride of Lammermoor - romanen 

För att riktigt börja från början så läste jag helt enkelt Sir Walter Scotts roman The Bride of  
Lammermoor. Jag ville få så mycket information och inspiration som möjligt till min egen tolkning 
av denna karaktär.10 

I romanen så är det Lucys mor, Lady Ashton, som säger nej till Lucys och Edgar Ravenswoods 
giftermål och påbörjar intrigen som är uppkomsten till Lucys olycka och vansinne. Efter att ha 
knivhuggit sin påtvingade brudgum på bröllopsnatten, hittas Lucy i brudkammarens öppna spis där 
hon inte längre har kontakt med verkligheten. Brudgummen överlever men Lucy dör dagen efter till 
följd av våldsamma krampryckningar.11 Edgar dör på väg till en duell med Lucys bror efter hennes 
begravning. Han kör ner sig i kvicksand. Historien slutar med att Lady Ashton dör många år senare, 
utan att ha uppvisat någon ånger över den smärta hon orsakat sin dotter. 

Trots bokens titel så framställs Lucy Ashton här mer som en bikaraktär än en huvudperson. 
Handlingen och intrigerna berättas aldrig ur hennes perspektiv utan ur alla de andra karaktärernas 
och stundtals även författarens. Det talas om henne men sällan med henne. Beskrivningen av henne 
är kortfattad, objektiv och ytlig medan de andra karaktärerna har fått mycket detaljerade 
bakgrundshistorier. 

5.3.2. Lucia di Lammermoor – operan 

Jag har tittat på en live-inspelning av operan Lucia di Lammermoor från 1992, framförd på Teatro 
alla Scala i Milano, Italien. Jag ville få ett helhetsintryck av hela operans handling och musik. 

Operan är utformad med Lucia som medelpunkt. Hon är med i nästan varje scen och hennes känslor 
och upplevelser är i fokus. Handlingen börjar först efter att Lucia och Edgardo har träffats och 
utspelar sig till större delen omkring bröllopet. Båda hennes föräldrar är döda så det är hennes bror 
Enrico som är hennes familj. Det är också han som förfalskar brevet som skall få Lucia att gå med 
på ett giftermål med Arturo. På bröllopsnatten hugger Lucia ihjäl sin brudgum och går sedan ner till 

8  La belle indifférence är franska och betyder ”den vackra likgiltigheten”.
9   Hela denna intervju finns med som bilaga. 
10 Det finns många stora och intressanta skillnader mellan romanen och operan. Exempelvis så är dödsscenerna i 

boken och på scenen helt olika. Om en sådan scen är för spektakulär så går den inte att göra på ett trovärdigt sätt på 
en operascen. Om den inte är tillräckligt spektakulär så förstoras den. 

      Det finns även karaktärer i boken som är utbytta och/eller borttagna i operan.
11 Min tolkning av detta är att hon får en hjärtattack till följd av de extrema känslomässiga påfrestningar som hon 

utsatts för.
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bröllopsfesten igen, helt i sin egen värld. Lucia kollapsar och dör så småningom.12 När Edgardo hör 
hur klockorna klämtar efter Lucia´s död så tar han sitt liv med sin dolk. 

5.4. Egen musikalisk instudering 

Då denna scen är väldigt lång för en ensam sopran, började jag min instudering redan våren 2015. 
Den är sångtekniskt mycket krävande, då den oavbrutet växlar mellan långa fraser, höga toner, 
snabba koloraturer och stora intervallsprång. Dessutom har den en hög tessitura. Till min hjälp har 
jag haft operasångerskan och sångpedagogen Elisabeth Wärnfeldt som sakta men säkert har guidat 
mig igenom den musikaliska instuderingen. Under de lektioner som jag fick av Elisabeth kom det 
upp frågor som: ”Varför är det en koloratur just här?” och ”Vad säger jag med respektive 
koloratur?” Frågorna fick verkligen fäste i mig och jag blev mer och mer uppmärksam på notbilden 
och hur musiken är skriven. Efter det blev jag mer medveten om musiken och kunde hämta uttryck 
därifrån.  

Som sopransolist har jag oftast sjungit med en pianist som ackompanjatör. Det har alltså alltid 
funnits ett ackompanjemang att luta sig mot. I den här scenen däremot så ingår en berömd sång- och 
flöjtkadens som framförs utan ackompanjemang. Jag har alltid vetat hur min röst låter och beter sig 
i samklang med ett piano som ger mig ackord att intonera mot, men att sjunga duett med ett annat 
melodiinstrument blev svårare. Jag tog således hjälp av flöjtisten Erik Sunnerstam som hjälpte mig 
att öva och lyssna in mig på hur min röstklang förhåller sig till flöjtens klang. Jag lärde mig att jag 
behövde vara ytterst lyhörd och mycket mer noggrann med intonationen än vad jag trodde var 
möjligt. I ett ackord kan jag ha känslan av att smälta in med min ton under tiden det ljuder men i det 
här fallet måste jag veta hur både mitt och flöjtens ljud kommer att låta innan jag tar min ton. När 
jag väl tar den måste jag vara helt förberedd på den och inte tveka för ett ögonblick om det skall bli 
rent.

5.4.1. Notbilden och den klingande musiken 

Under tiden som jag sångtekniskt lär in ett nytt stycke söker jag också efter uttryck i notbilden som 
kan användas i min interpretation. Så även i detta projekt. Genom att lyssna på stycket och 
samtidigt titta i noterna och läsa sångtexten får jag allteftersom olika impulser eller associationer 
som hjälper mig att tolka musiken. Jag tycker alltid att det finns gott om uttryck i notskriften att ta 
vara på innan jag börjar arbeta sceniskt. Det är ingen slump att musiken låter som den gör utan jag 
vill mena att tonsättaren, i det här fallet Gaetano Donizetti, komponerade musiken på ett specifikt 
sätt för att han ville säga något med det. Jag ser det som att kompositören lämnar sina egna uttryck 
som ledtrådar till sångaren för att hjälpa denne med interpretationen. En del av dem är väldigt 
tydliga och självklara medan andra tar lite längre tid att förstå och klarnar först när jag lärt känna 
musiken och karaktären bättre. De impulser eller associationer som jag får av musiken upplever jag 
som inre bilder eller små sensationer vilka i sin tur får mig att välja de uttryck som jag sedan 
använder. 

Jag kommer i avsnittet ”5.6” att beskriva hur bilder och associationer från musiken fick mig att 
agera först under det sceniska arbetet, medan jag i det här avsnittet behandlar några av mina 
upplevelser under den första genomlyssningen. Jag fick till exempel en tydlig impuls av en enkel 
åttondelsrörelse hos flöjtstämman i passagen där Lucia sjunger ”Sparsa è di rose! (Fig. 1)” som 
ordagrant betyder ”Utströdda är rosorna!”. Denna slinga tillsammans med textens innehåll gav mig 

12 Lucias död visas aldrig på scenen utan publiken förstår det först när Edgardo hör dödsklockorna klämta. Kören 
antyder att hon dör till följd av sitt vansinne så jag tolkar hennes död i operan på samma sätt som hennes död i 
romanen.
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direkt en inre bild av regnande rosenblad. Den bilden fick mig att vilja lägga mig på golvet och göra 
”snöänglar” bland dessa rosenblad, vilket jag senare gjorde som en del av gestaltningen.

Det finns ställen i denna scen där textens respektive musikens stämningar strider mot varandra. 
Dessa ställen skapar då av sig själva en känsla av oro och instabilitet. Jag skall ge ett exempel på ett 
sådant ställe som orsakas av en tonartsförändring (Fig. 2).  Lucia har precis sjungit att Edgardo är 
en gåva till henne från Gud med frasen: ”A me ti dona un Dio”, som avslutas i första takten nedan. I 
andra taktens första slag sker tonartsförändringen i pianostämman men texten handlar fortfarande 
om lycka när den fortsätter i takt tre med texten: ”Ogni piacer più grato” som beskriver hur tacksam 
Lucia är för alla de njutningar hon känner tillsammans med Edgardo. 

Tonartsförändring gav mig en tydlig förnimmelse av att någonting är fel. Jag ville utveckla det 
uttrycket så jag ignorerade den kärleksfulla texten och följde musiken istället. Det resulterade rent 
sceniskt i att jag som Lucia upptäcker blod i min vänsterhand just när det första ackordet i den nya 
tonarten ljuder. Att jag skräckslagen försöker torka bort blod från mina händer samtidigt jag sjunger 
ljuva ord om kärlek gav precis den skeva scenbild som jag var ute efter just här.

5.5. Musikaliska repetitioner med ensemblen 

Till en början så låg allt fokus på att hålla samman ensemblen rent musikaliskt. Trots att det bara är 
tre instrument, till skillnad från en hel orkester, så behöver musikerna vara otroligt samspelta för att 
klara av alla nyans- och tempoväxlingar som detta stycke innehåller. 

Man kan säga att denna transkription av stycket innehåller tre delar. Den första delen heter ”Il dolce 
suono” och är skriven för sång, piano och flöjt, den andra delen är en kadens för sång och flöjt och 
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Fig. 1. Texten och musiken som fick mig att se ett regn av rosenblad för mitt inre.

. Fig. 2. Takterna som innehåller tonartsförändringen som skapar obalans mellan texten och  
musiken.



den tredje delen heter ”Spargi d´amaro pianto” och är skriven för sång och piano.13  Detta innebar 
att vi kunde dela upp det så att alla musiker till en början inte behövde vara närvarande vid varje 
repetition. 

5.5.1. Il dolce suono 

Denna första del där alla instrument ingår är den längsta och mest varierade, så det är den som har 
krävt flest repetitioner. Sång- och flöjtstämman glider in i och om varandra medan pianostämman 
lägger basen inunder. Denna del består i sig av små olika partier och de flesta avslutas med en liten 
sångkadens. Vi började helt enkelt att repetera från början till och med den första kadensen och 
försökte få ihop det lilla partiet. Sedan fortsatte vi på samma sätt med de andra små partierna fram 
till slutet av denna del. Många övergångar mellan de små partierna var svåra att få till, på grund av 
plötsliga tempo- och/eller karaktärsväxlingar som krävde mycket övning. 

5.5.2. Kadensen 

Christine och jag började redan under hösten 2015 att öva in den mellersta delen. En galen kadens 
som för det mesta rör sig i två- och trestrukna oktaven, med koloraturer och staccato om vartannat. 
Detta kräver enorm precision och tonsäkerhet, dels för att det skall klinga rent och dels för att få till 
en bra timing, då denna del varken har någon taktangivelse eller basgång att luta sig emot. Med 
sådana förutsättningar är det bäst med korta repetitioner med jämna mellanrum. Det är inte värt att i 
början stå i timmar och försöka nöta in något så avancerat. Även om en sångare har god teknik så 
sliter det på rösten att sjunga länge i höga lägen. Vi träffades alltså för att öva halvtimmespass, flera 
gånger i veckan. 

5.5.3. Spargi d´amaro pianto 

Martin och jag kunde däremot repetera den tredje delen betydligt längre tid varje gång. Detta gjorde 
i sin tur att vi behövde färre repetitionstillfällen. Sångstämman har förvisso höga lägen och svåra 
passager även här men inte alls på samma sätt som föregående del. Denna del är egentligen en sång 
som sjungs en gång och sedan tas om ifrån början igen. Detta kallas da capo. Den andra 
genomsjungningen är det meningen att sångaren skall smycka ut med drillar, kadenser eller mer 
avancerade varianter av den ursprungliga notationen. Detta för att visa upp sin vokala virtuositet 
enligt bel canto-traditionen. Från början så improviserades dessa utsmyckningar fram under 
föreställningen men numera används oftast olika alternativ som redan finns noterade. Jag själv 
använde mig av den senare varianten. Här är grunden också ett ordentligt pianoackompagnemang i 
3/4-takt som ger sångaren ett stabilt utgångsläge. Den här sista delen har en tydlig riktning framåt 
med en underton av stress som man får passa så den inte smittar av sig på en själv. 

5.5.4. Helheten 

När alla delar hade repeterats var för sig var det bara att spela dem efter varandra. Det finns inga 
svåra övergångar mellan dem så det krävdes bara några enstaka genomspelningar innan vi gick 
vidare till de sceniska repetitionerna. 

Det krävdes oerhört mycket egen övningstid för mig både innan och under repetitionsperioden 
eftersom det är ett mycket avancerat stycke som jag tagit mig an. Det är inte bara sångtekniskt svårt 

13 En kadens är ett musikaliskt slut där solisten briljerar genom att improvisera fritt utan ackompanjemang. Nuförtiden 
finns det många färdignoterade standardkadenser som ofta används eftersom att de är väldigt bra men man är 
naturligtvis fri att göra en egen om man vill. I det här fallet är det en flöjtstämma som härmar sångerskan i kadensen.
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utan också nästan tjugo minuter långt, varav cirka femton minuter är effektiv sångtid. Det var 
mycket italiensk text som skulle översättas, förstås, uttalas och memoreras. 

5.6. Sceniska repetitioner med regissören 

Det första som Kjell Peder sa till mig efter den första genomspelningen var: 

“Jag ser att du går runt och känner en massa saker men jag ser inget vansinne”. 

5.6.1. De första trevande stegen 

Det räckte alltså inte att bara försöka uttrycka vad texten säger. Det nådde inte ut till publiken utan 
det skulle komma att behövas större fysiska rörelser. Vi började med att utifrån musiken och 
handlingen sätta ut lite hållpunkter med scenerier för att ha något att utgå ifrån. Medan jag sjöng 
mig fram mellan dessa hållpunkter så skulle jag försöka känna efter vilka impulser jag fick och följa 
dem. Vi befann oss i musikhögskolas aula i Piteå som praktiskt taget bara är ett stort tomt golv. Med 
sådana förutsättningar så kan man tycka att det borde finnas hur många möjligheter som helst att 
jobba med men det var få impulser som kom till mig. Min kreativitet blev snarare blockerad av att 
ha så många val så jag gick mest fram och tillbaka över golvet och famlade i tomma luften. 

5.6.2. Stolen 

Då den stora, tomma salen gav mig för få idéer så fick jag instruktionen att sitta på en stol och 
sjunga igenom hela stycket. Vi förminskade min spelyta till denna enda lilla stol som jag inte fick 
lämna under den tjugo minuter långa scenen och plötsligt fick jag hur mycket impulser som helst. 
Att bli förbjuden att lämna stolen gav mig känslan av att vara instängd så hela jag blev inställd på 
flykt. Under hela tiden jag sjöng så kändes det helt naturligt för mig att utforska stolen för att 
försöka hitta möjligheter att lämna den. Jag undersökte den med blicken och händerna. Jag lutade 
mig så mycket jag kunde in under den och ställde mig upp i den. Jag försökte nå golvet med 
händerna och sträckte ut fötterna så långt jag kunde ifrån den utan att ramla av. Genom att kasta mig 
av och an i den så flyttade jag runt den i rummet. När jag inte kunde komma på något mer att göra 
med stolen så gick jag över till mig själv. Jag tittade på händerna, kliade mig över kroppen och drog 
i håret. Jag slog på ansiktet, stampade med fötterna och dinglade med benen. Jag slet i kläderna, 
drog av mig tröjan och kastade bort den. Om den här repetitionstillfället skulle betraktas utifrån så 
skulle det se vansinnigt ut. 

Alla de här impulserna kom till mig från musiken och texten i form av liknande bilder och 
förnimmelser som jag beskrivit tidigare.
Många av de uttryck som jag fick fram i stolen kunde jag sedan ta med mig ut på det tomma golvet. 

5.6.3. Den fula lektionssalen 

En gång glömde jag att boka aulan till vår repetition så vi var tvungna att vara i en vanlig 
lektionssal, full av bord och stolar. Kjell Peder tyckte inte att jag skulle försöka kopiera det vi jobbat 
fram i aulan eftersom att förutsättningarna i de båda rummen är helt olika. Istället gick vi tillbaka 
till att jag skulle följa mina impulser. Den här salens inredning erbjöd mig nivåskillnader att arbeta 
med. Jag kunde gå upp och balansera på stolar och bord och hoppa ner på golvet igen. Det fanns 
mycket att gömma sig bakom och gardiner att leka med. Vi fick till och med några personer som 
publik efter ett tag. Det gav jättemycket att fortsätta arbeta och följa impulser med utomstående 
personer i rummet. Jag fick energi av dem men jag var inte nervös som inför en föreställning eller 
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konsert. De var bara där och tittade på en repetition. Jag kunde använda mig av deras närvaro utan 
att behöva prestera något för dem. Detta använde jag mig mycket av i fortsättningen. Trots att det 
bara var en vanlig, tråkig lektionssal så gav den mig mycket inspiration som jag inte kunde ha fått i 
aulan. Vi bestämde att jag i fortsättningen skulle ha möbler att arbeta med på repetitioner och i 
föreställningen. 

5.6.4. Kostym och rekvisita 

Då vansinnesscenen utspelar sig efter Lucias bröllop så hade jag en ärmlös vit långklänning på mig. 
Jag ville också framställa henne som en väldigt ung brud, så jag hade en enkel håruppsättning där 
de mesta av håret fick hänga fritt. För att lägga en ytterligare barnslighet över henne var jag också 
barfota. Lucia har just huggit ihjäl sin brudgum så jag hade en stor kökskniv i handen. För att visa 
att Lucia har begått ett mord så stänkte jag ner klänningen och smorde in armar, ben och kniv med 
teaterblod. Bord och stolar som var insvepta i svarta tyger fick symbolisera att det har varit 
bröllopsfest i salen där Lucia kommer in. 

5.6.5. Euforin 

De stunder som Lucia är lycklig och lätt till sinnes är när hon ser sin älskade Edgardo. Under denna 
scen hinner hon återförena sig med honom, förbereda sig inför deras bröllop, gifta sig med honom 
och säga farväl till honom när hon är på väg upp till himmelen. Allt detta ingår i texten. Vi lade 
även till att hon födde och vaggade deras barn under sång- och flöjtkadensen. För att publiken skall 
förstå och själva se vad Lucia ser trots att det bara är hon som fysiskt är där, så behövde jag med 
kroppen reagera stort på allt som hon ser och upplever. När Lucia får syn på sin älskade Edgardo så 
visade jag det genom att gå emot platsen där hon ser att han står, med öppna armar. Hela 
bröllopslyckan visade jag genom att gå bröllopsmarschen, dansa bröllopsvalsen, rulla runt bland 
icke befintliga rosenblad och göra “snöänglar” i dem. Utifrån såg det ut som om hon gjorde allt 
detta ensam men i Lucias verklighet så är Edgardo med henne. Sedan gestaltade jag hur hon 
upptäcker att hon är gravid, föder, vaggar och leker med sitt barn. Jag smekte moderligt mig själv 
över magen, själva födseln blev skriksång och “barnet” vaggade jag sedan i mina armar och lyfte 
upp ovanför mitt huvud. 

”Barnet” finns inte alls med i librettot utan det är mitt eget påfund. Enligt gammal tradition följdes 
ett bröllop vanligtvis av att ett barn så småningom kom till världen. Jag hade som sagt redan valt att 
gestalta hur Lucia går bröllopsmarschen och dansar bröllopsvalsen och detta är på grund av att 
texten och musiken antyder att hon upplever det. För mig var det då logiskt att hon i sin psykos 
skulle få barn också. 

När man tittar i notbilden ser man att det passar väldigt bra in att Lucia i sin illusion skulle föda 
barn strax efter sitt bröllop då den berömda sång- och flöjtkadensen börjar där. Denna kadens börjar 
med att sångerskan sjunger ett arpeggio upp till c³ för att sedan dala ner till f² (Fig. 3.)14  och detta 
följs av att flöjten spelar precis likadant. Detta brukar tolkas som att Lucia samtalar med flöjten som 
representerar Edgardo men för mig symboliserar det smärtan vid en förlossning. 

14 Ett arpeggio är ett brutet ackord vilket innebär att man sjunger eller spelar det ton för ton istället för samtidigt.
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För att få det att låta som att det gjorde fruktansvärt ont så valde jag att inte sjunga så vackert just 
här. Jag använde istället en råare klang som mer liknade ett skrik. Rent sceniskt gestaltade jag 
förlossningen genom att böja mig framåt som om jag inte kunde stå upprätt på grund av smärtan. 
Här fick även Christine överge sin vackra svävande klang och istället spela ett hårdare och 
spetsigare ljud som överensstämde mer med smärtan i min röst. 

5.6.6. Ångesten 

Under denna scen ser Lucia en vålnad som försöker komma emellan henne och Edgardo. Vålnaden 
syftar tillbaka till tidigare i operan när det berättas om en legend där spöket av en flicka som 
mördats på familjens ägor förekommer. Det kan också tolkas som att det skulle vara spöket av 
brudgummen som Lucia just har dödat. Att dennes ande förföljer henne för att påminna henne om 
vad hon har gjort. Det är så som min tolkning ser ut. Andra ångestfyllda ögonblick är när Lucia 
förlorar Edgardo ur sikte, ser allt blod som täcker henne och när barnet försvinner ifrån henne. 
Vålnadens närvaro gestaltade jag genom att skräckslagen titta mot dörren som Lucia gjorde entré 
ifrån. Dörren som går till rummet där hon alldeles nyss dödat sin brudgum. Jag försökte också 
desperat att gömma mig bakom ett bord för att undkomma faran. När Edgardo ibland försvinner 
uttryckte jag det genom att vrida på huvudet åt alla håll för att söka efter honom och genom att 
krypa ihop och skriksjunga eftersom hon är jätterädd för att vara ifrån honom. När hon ser blodet på 
klänningen och händerna så förstår hon inte hur det har kommit dit men hon vill inte ha det på sig så 
hon försöker torka bort det. Detta visade jag genom att dra i klänningen och försöka skrapa bort det 
med händer och naglar. När barnet försvinner framför ögonen på henne så försöker hon komma 
undan smärtan som det medför genom att backa undan ifrån den. Men det fungerar inte så hon 
skriker rakt ut och faller sedan i gråt. Precis så gjorde jag. Jag backade, skrek genom att sjunga ett 
ess³ och dölja ansiktet i händerna. 

5.6.7. Vansinnet 

Alla olika gestaltningar av eufori och ångest uttrycks om vartannat genom hela scenen. Övriga 
beteenden som jag gestaltade går inte att förklara som annat än vansinniga i sig själva. Till exempel 
så satt Lucia och pratade glatt med den blodiga kniven som om det vore en hemlig vän. Sedan 
glömde hon bort den ett tag innan hon mot slutet mycket fascinerad tog upp och dansade med den, 
innan hon slutligen med vilje skar sig i handen. Med alla dessa hysteriska vändningar och den 
tidigare nämnda rekvisitan så lyckades jag skapa ett porträtt av en vansinnig person. 

5.7. Föreställningen 

Då scenen beskriver ett tillstånd av vansinne så döpte jag den helt enkelt till: “The mad scene”. För 
att skapa en atmosfär av hur ensam Lucia är i sitt tillstånd redan innan föreställningen började, 
behövde jag skapa avstånd mellan Lucia och publiken. Det fysiska avståndet uppstod genom att jag 
placerade publiken längre bak i rummet, bort ifrån själva spelplatsen. Det mentala och 
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känslomässiga avståndet försökte jag uppnå genom att placera “orkestern” lite i skymundan. Jag 
ville få fram illusionen av att Lucia var ensam på scenen och att musiken bara fanns i hennes 
verklighet. Därför befann sig mina medmusiker redan på plats innan publiken släpptes in. Ifall de 
hade gjort entré istället så hade de fått för mycket uppmärksamhet och brutit illusionen av 
ensamhet. Jag gjorde också entré ifrån andra sidan rummet för att inte passera andra människor på 
vägen. Med hjälp av en svag ljussättning och små värmeljus som var utplacerade lite varstans på 
scenen så skapades även en dunkel och kuslig känsla för publiken att ta plats i. Sedan var det bara 
för mig att göra entré som Lucia, med blodig klänning och kniv i handen. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Forskningsfrågornas svar 

”Hur kan jag med min röst uttrycka olika aspekter av vansinne?”

Musiken i sig är skriven så att den på många ställen redan ger känslan av instabilitet och att 
personen som sjunger är i mental obalans. Genom att följa alla de olika nyanseringar och varierade 
tempi som detta stycke består av så framkommer mycket redan där. Men ifall jag bara skulle göra 
på det sättet så blir det lite för elegant för att vara en trovärdig gestaltning av en psykotisk 
människa. För att få det att framstå som mindre elegant gick jag ifrån själva begreppet bel canto och 
sjöng helt enkelt fulare på vissa ställen. En del höga toner blev mer skrik/vrål än vacker sång. På en 
del ställen sjöng jag heller inte med full röst för att få till en lätt, barnslig och hjälplös klang. För att 
också skapa illusionen av en hallucination lade jag till att Lucia fick prata högt för sig själv, skratta, 
snyfta och ge ifrån sig skrämda ljud under de instrumentala partierna. Jag har varken sett eller hört 
den här musiken tolkas på detta eller liknande sätt tidigare. Det beror förmodligen på att 
vokaltekniken bel cantos tyngdpunkt ligger i att all sång skall klinga så vacker och virtuos som 
möjligt hela tiden. Jag har ju nu tagit mig en del friheter eller gjort konstnärliga val som strider 
emot detta röstideal så jag skulle vilja säga att jag har gjort en modern tolkning som passar i min 
samtid.

”Hur kan jag fysiskt gestalta olika aspekter av vansinne på scenen?”

Även här behövde jag för att bli trovärdig i min gestaltning, komma bort ifrån det eleganta som 
uppstår i de partier där musiken består av långa linjer. Det kunde jag åstadkomma genom att vid 
utvalda tillfällen inte röra mig i takt med musiken. Att plötsligt byta riktning och använda mig av 
snabba och ryckiga rörelser medan jag ackompanjerades av långsam musik gav ett intryck av att 
något är ur balans. Vidare så har jag med min kropp visat de beteenden som jag tidigare beskrivit. 
Jag har gestaltat de reaktioner som blir effekten av de upplevelser och syner som Lucia haft. Det 
faktum att dessa syner och upplevelser inte stämmer överens med vad alla andra ser och upplever 
och genom att jag stundtals agerade som om det vore två personer på scenen fast Lucia var ensam, 
gav intrycket av hallucinationer. Bara att göra entré med en blodig kniv i handen, till synes utan att 
vara medveten om den, visar från första början att Lucia inte är vid sina sinnens fulla bruk. 

6.2. Instuderingsmodellen 

Den modell som jag kommit fram till består egentligen av flera mindre delar. Det viktigaste är att 
från början av ett gestaltningsarbete förminska spelplatsen för att inte ha för många möjligheter att 
försöka välja mellan. I just den här scenen blev det en stol men det kan ju egentligen vara vad som 
helst. Huvudsaken är att inte ha för stor spelyta från början eftersom jag kom för långt ifrån mig 
själv på grund av det och kunde därför inte få naturliga impulser. Nästa steg är att behålla de uttryck 
som uppstod på den mindre platsen och föra dem vidare ut i det rum som skall användas. Nästa del 
är att gå in och repetera i ett annat rum som är helt annorlunda inrett än det som skall användas. Att 
ha en ungefärlig idé om vad jag ska göra på den faktiska spelplatsen redan innan men att sedan låta 
mig inspireras och få impulser från ett annat rum och dess förutsättningar blev till stor hjälp. 

16



6.3. Att applicera modellen på andra scener 

Mitt syfte har ju varit att arbeta fram en modell som skall användas till att interpretera och gestalta 
en vansinnesscen utefter. Jag har i den här undersökningen bara arbetat med Lucia di Lammermoors 
vansinnesscen vilket innebär att en liten extra fråga dyker upp: ”Kan denna modell appliceras på 
andra vansinnesscener ur andra operor?” Först tänkte jag att det skulle bli svårt eftersom att Lucias 
scen är så blodig till skillnad från andra vansinnesscener som ingår i min repertoar. Vidare så finns 
det även vansinnesscener i den manliga repertoaren, till exempel ur operan Peter Grimes av 
Benjamin Britten. Där tillkommer också det manliga perspektivet som jag som kvinna inte har. Men 
när jag tänker efter så är det ju själva modellen som det är frågan om. Den kan användas för att 
interpretera alla de andra scenerna, även de som är skrivna för det motsatta könet. Jag kom fram till 
att oavsett vilket kön som musiken är skriven för eller när och var handlingen utspelar sig eller vad 
som har hänt precis innan respektive scen, så är de bara förutsättningar. Plattformar att utgå ifrån. 
Själva modellen som jag har kommit fram till är “att ta ut det som blev till i stolen till scenen” och 
“att använda andra rum som inspirationskälla” och slutligen med röst och kropp gestalta vansinne. 
Att man sedan förmodligen kommer fram till olika resultat även om man använder den modell som 
jag har kommit fram till, beroende på vilka förutsättningar som fanns från början, är ju bara att 
förvänta sig. 

6.3.1. Inte bara vansinne 

Jag har i mitt arbete valt att gestalta ett specifikt mentalt tillstånd: Vansinne. Genom detta arbete har 
jag kommit fram till en fungerande instuderingsmodell som absolut når det ändamålet. Nu när den 
modellen är klar ser jag att man kan lyfta den från detta enda mentala tillstånd och applicera den 
även på annan gestaltning. 

6.4. Tankar om min instudering då och nu 

Under nästan ett års tid så har jag praktiskt tagit bara arbetat med att studera in Lucias 
vansinnesscen. Det har inte bara inneburit att studera in en scen som är sångtekniskt avancerad med 
rätt italienskt uttal. Under denna tid så har jag även kunnat göra en djupgående analys och 
rolltolkning av denna unga kvinna både musikaliskt och karaktärsmässigt. Allt det som jag har läst 
och sett har givit mig ett fantastiskt bakgrundsmaterial att arbeta med. Detta material har i sin tur 
givit mig många olika aspekter av Lucia som karaktär och av hennes vansinne att använda mig av i 
gestaltningsarbetet. 

En tanke som jag tar med mig ifrån denna undersökning till kommande instuderingar och 
rolltolkningar är: Ju mer bakgrundsmaterial jag har desto mer mångfacetterad blir min bild av 
karaktären jag skall gestalta. Det ger i sin tur mer inspiration och fler idéer till själva 
gestaltningsarbetet. Även då jag inte alltid kommer att ha ett år på mig för en 
instudering/gestaltning så kommer jag i framtiden alltid att ta fram så mycket bakgrundsinformation 
som möjligt av karaktären och dennes omgivning. Det gynnar verkligen resultatet. 

Jag har förut tyckt att jag varit noggrann med mina instuderingar innan det här projektet. Jag har 
översatt all text och haft full koll på respektive operas handling när jag studerat in en aria. Jag har 
efter arbetet med det här projektet insett att man inte kan vara för noggrann. Man kan gå hur djupt 
som helst i ett gestaltningsarbete och ju djupare man når desto fler personlighetsdrag hittar man att 
utforska. Med hjälp av intervjun med Linda Berglund har jag lärt mig mer om psykoser och vilka 
olika beteenden som kan komma ur dem. Därav kunde jag få impulser till Lucias hallucinationer. 
Genom att läsa boken Opera – döden, dårar och doktorer fick jag en inblick i hur kvinnors 
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verklighet såg ut förr och vilka medicinska konsekvenser den kunde få. Romanen The Bride of  
Lammermoor fick mig att inse hur ung och oförstående Lucia är. Hon är naiv som ett barn och har 
ingen aning om hur världen utanför familjens ägor ser ut. Mest av allt slogs jag av hur ensam hon är 
i världen. Att se en hel föreställning av operan Lucia di Lammermoor gav mig glimtar av hur 
passionerad Lucia kan vara genom sin kärlek till Edgardo.

Jag vill alltså starkt betona hur viktigt allt detta bakgrundsmaterial har varit för utvecklingen av 
instuderingsmodellen. Det har givit mig så många viktiga aspekter att ta vara på som jag annars 
hade missat ifall jag inte tagit mig tid att samla in det.

6.5. Reflektioner 

En skotsk författare skrev år 1819 en roman som år 1835 tonsattes av en italiensk kompositör och 
som sedan delvis iscensattes av en svensk sångerska år 2016. Denna serie av händelser bildar en 
kedja som förstärkts längs vägen med hjälp av flera mycket olika människors kreativitet. Att jag 
själv nu är en länk i en sådan kedja gör att jag känner mig delaktig i spridningen av ett viktigt 
budskap: Människor mår dåligt och behöver hjälp. Jag ser det som att Lucias öde har 
uppmärksammats och betonats mer och mer genom den här kedjan. Sir Walter Scott berättade om 
Lucias vansinne och trots att han bara använde sig av några få objektiva rader när han gjorde det så 
har han uppmärksammat en människa som lider. Gaetano Donizetti tonsatte dessa rader med nästan 
tjugo minuter av fantastisk vacker musik som påtagligt beskriver Lucias verklighetsflykt och 
själsnöd, vilket betonar och framhäver hennes tillstånd. Det verkar precis som att han ville lyfta 
fram hur illa behandlad hon blev och vilka konsekvenser det sedan fick. Sedan kom jag själv, 
Emelie Lindquist och skrev mitt examensarbete med fokus på Lucias psykiska ohälsa. Jag kan 
verkligen identifiera mig med Lucia och har under arbetets gång och med mina egna erfarenheter i 
tankarna, bildat en mycket personlig relation till denna karaktär. Jag märkte att ju mer jag lärde mig 
om henne desto mer angelägen blev jag att försöka visa publiken och allmänheten vilka omfattande 
skador som kan orsakas av psykiskt lidande. 

Anledningen till att jag har tolkat och interpreterat just som jag har gjort beror på vem jag är och på 
hur mina livserfarenheter har format mig. Allt det jag vill uttrycka kommer ifrån tankar, känslor och 
kunskaper om livet utifrån mig. Någon annan hade gjort på ett annat sätt utifrån sin uppfattning. 

Jag har tveklöst utvecklats och blivit en bättre sångerska och artist genom att ha arbetat med Lucias 
vansinnesscen. Eftersom den bygger på ett ämne som ligger nära mig själv och som jag verkligen 
vill göra allmänheten mer uppmärksam på så har jag övat mer än vad jag någonsin har gjort tidigare 
och tack vare det avancerat rent sångtekniskt. Genom att ha haft förmånen att samarbeta med Kjell 
Peder under många repetitionstillfällen medan jag utvecklat den här instuderingsmodellen så 
upplever jag att jag blivit en bättre skådespelerska också. Jag tror att jag har utvecklats så pass 
mycket tack vare att jag arbetat med något som jag verkligen brinner för och genom det fått den 
drivkraft som fört mig framåt.

6.6. En sammanställning av instuderingsmodellen 

Jag kommer här att sammanställa  instuderingsmodellen för andra att ta del av. Jag har insett att min 
gestaltning började redan när jag skaffade allt bakgrundsmaterial så jag har beslutat att inkludera 
detta material i instuderingsmodellen. Jag kommer att visa själva modellen med fet stil och sedan 
fylla i på vilket sätt som jag personligen har gått tillväga när jag skapade den.
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Bakgrundsmaterial
1. The Bride of Lammermoor – romanen som gav mig hela historien om Lucia.
2. Opera – döden, dårar och doktorer – boken som gav mig en inblick i Lucias hälsotillstånd och 
samtid.
3. Lucia di Lammermoor – en inspelning av föreställningen som jag såg för att få ett musikaliskt 
helhetsintryck av Lucia som roll och resten av operan.
4. Intervjun med mentalskötaren Linda Berglund – ett samtal som gav mig flera exempel på olika 
psykotiska beteenden.
 
Förberedande arbete
Översättning av sångtexten från italienska till svenska. Ett nödvändigt arbete då jag får en djupare 
kontakt med en text som är skriven på mitt modersmål.
Diktion av texten. Eftersom scenen framfördes på sitt originalspråk så var det viktigt för mig att det 
italienska uttalet var så korrekt som möjligt.
Memorering av texten. När det är fråga om en scenisk föreställning är det viktigt att kunna sjunga 
allt utantill.

Egen musikalisk instudering och analys
Eftersom det är ett så pass långt stycke så började jag öva in det i mycket god tid. Jag hade hjälp av 
en sångpedagog vilket jag anser vara en förutsättning för ett bra resultat. Jag har också gjort en 
musikalisk analys för att förstå vad kompositören ville uttrycka för att sedan kunna hämta 
inspiration och uttryck därifrån.

Repetitioner med ensemblen
För det första såg jag till att vi alla hade noter från samma utgåva eftersom det går smidigare att 
kommunicera inom ensemblen när alla har en likadan notbild att utgå ifrån. Vi repeterade de tre 
delarna var för sig för en mer effektiv instudering innan vi satte ihop dem till sin helhet.

Sceniskt arbete
Jag såg till att kunna hela stycket utantill innan det sceniska arbetet började. Istället för att låta mig 
regisseras så letade jag uttryck inifrån mig själv med hjälp av: ”Stolen” som begränsade min spelyta 
och gav mig de impulser och uttryck som jag behövde och ”Den fula lektionssalen” som med sin 
annorlunda inredning gav mig inspiration till att utveckla de uttryck som jag skapat i ”Stolen”.

Föreställning
Mitt skapande och användande av denna instuderinsmodell ledde fram till en föreställning men 
målet för någon annans instudering kan lika väl vara en inspelning eller dylikt.

6.7. Vidare arbete och fördjupning 

Mitt mål med denna undersökning var att arbeta fram en modell som kan användas vid instudering 
och gestaltning av en vansinnesscen. Nu när jag har fått fram den så kommer jag att använda mig av 
den också i mina kommande projekt. Jag kommer närmast att studera in ett flertal vansinnesscener 
ur olika operor och undersöka vilka nya aspekter jag kan få av detta ämne genom att arbeta med 
flera olika personligheter och mentala sjukdomstillstånd. Jag har redan börjat att arbeta med:

1. ”Anna Bolena” ur Gaetano Donizettis Anna Bolena som är en tonsatt skildring av Anne Boleyns 
sista tid som drottning av England. Hennes vansinne inträffar strax innan hennes avrättning. Jag 
tycker det skall bli intressant att gestalta en historisk person.
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2. ”Elvira” ur Vincenzo Bellinis I puritani. Elvira tillfrisknar faktiskt från sitt vansinne efter att 
hennes älskade återvänder och reder upp missförståndet som orsakade hennes sjukdomsepisod.

3. ”Cunégonde” ur Leonard Bernsteins Candide som är baserad på Voltaires politiska satir. 
Cunégonde beskriver sitt fruktansvärda livsöde samtidigt som hon skrattar hysteriskt. Musiken 
skapar känslan av en narkomans beteende vilket i allra högsta grad hör till mental ohälsa.

Ett annat projekt som jag tänker mig är att applicera denna modell på ett annat scenario än en 
vansinnesscen. Jag kommer då att studera in hela rollen som Lucia i Lucia di Lammermoor. Med 
hjälp av allt som jag läst, sett och kommit fram till genom detta projekt så är jag säker på att jag har 
mer än nog med material för att kunna gestalta henne i sin helhet.

Att skriva detta examensarbete har givit mig så mycket mer än bara en användbar 
instuderingsmodell. Jag har också lärt känna mig själv mer som människa vilket jag är väldigt glad 
för. Framför allt har jag insett vilka vokala och artistiska förmågor jag besitter och vad jag kan 
åstadkomma på en scen genom att följa mina instinkter och det kommer jag verkligen bära med mig 
i vidare arbeten.
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Bilaga 

Intervju med Linda Berglund: 

Emelie: Kan du ge exempel på psykotiska personer som du arbetat med? 

Linda: En patient pratade med sin tumme. Det satt en gubbe på hans tumme som sa elaka saker till 
honom. Sedan blev han som vem som helst igen, i nästa sekund. Oftast pratade han med tummen 
när det var något som var jobbigt för honom, när han sovit dåligt eller när det var något som störde 
eller oroade honom. 

Emelie: Blev han farlig någon gång? 

Linda: Han kunde bli farlig när han upplevde saker som inte fanns och kände sig hotad. 

Emelie: Har du någon gång blivit rädd för en patient? 

Linda: Det var en kvinna som var mer eller mindre psykotisk jämt. Hon hörde och såg saker som 
inte fanns. När hon var på bra humör och hörde snälla röster så gick det bra. De dagar hon mådde 
sämre och var rädd eller arg så kunde hon skrika till mig att jag hade tagit hennes ansikte eller 
smycken eller kläder, om jag hade något som hon tyckte var fint. Och hon frågade mig om jag var 
hennes syster. Hon trängde upp mig i ett hörn en gång när jag var själv på övre planet på ett 
behandlingshem. Hon började klösa mig och var arg på mig fast jag inte hade gjort något. Då blev 
jag rädd. 

Emelie: Är det vanligt att en patient har något minne av den psykotiska episoden? 

Linda: Ja, det verkar precis som att många av dem kommer ihåg. De vet vad de har gjort men de 
kan inte hejda sig. De är ledsna om de har gjort illa någon. Jag har aldrig varit med om att någon 
medvetet har velat göra någon annan illa under en psykos, utan det är något som sker för att de är 
sjuka. 

Emelie: Är det vanligt att patienter glider ut och in ur psykoser hela tiden eller är en psykos något 
som uppstår ibland? 

Linda: Det beror på hur sjuk personen är, hur det ser ut runtomkring och hur stressad personen är. 
Om personen är trygg och har en bra medicinering (det finns antipsykosmediciner och de hjälper för 
en del men inte för andra, precis som med vilken medicin som helst) så uppfattar jag det som att det 
inte är lika mycket. Lugna, trygga och fasta rutiner så som samma personal, fasta måltider och 
samma dygnsrytm gör att det blir färre psykoser. Förutsägbarhet. 

Emelie: Vad finns det för orsaker till att psykoser uppstår? 

Linda: Man kan ha en skörhet i sitt psyke, genom arv, genom miljö, just att man inte har den här 
förutsägbarheten. Mänskligheten skyddar sig själv genom att gå in i sin egen lilla bubbla, som blir 
en psykos. Sedan kan man få hasch-psykoser eller om man tar andra droger som gör att man hamnar 
i psykos. Det är någonting som blir för mycket. Man kanske får för mycket syn- eller hörselintryck 
eller så och då kan man få både hörsel-, syn- och dofthallucinationer. En del har allt och en del har 
bara en. Man kan både vara schizofren och inte vara schizofren och ha en psykos. Psykos UNS 
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brukar man kalla de psykoser som man inte riktigt vet varför någon har. Ospecifik psykos kan man 
säga. 

Emelie: Hur reagerar patienter efter en psykos, när de kommit tillbaka till verkligheten? 

Linda: Jag har bara träffat väldigt sjuka psykotiska människor. Jag kan inte riktigt säga att man har 
märkt så mycket på dem mer än att de kanske har varit ledsna. Till exempel hon som attackerade 
mig blev ju väldigt, väldigt ledsen om hon hade gjort något riktigt tokigt. Men annars så var många 
väldigt inneslutna i sig själva. 
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