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Sammanfattning/Abstract 
 

Syftet med arbetet Sann på Scen var att undersöka och jämföra hur två olika teatertekniker 

kan fungera i det förberedande arbetet inför två konserter. Jag valde att som konstnärlig del 

göra två minikonserter, vardera med tre sånger. Den första konserten förberedde jag sceniskt 

utifrån Michael Tjechovs teknik och den andra utifrån Konstantin Stanislavskijs metod. 

 

I beskrivningen av arbetets musikaliska och sceniska material har jag redogjort för de delar av 

Tjechovs och Stanislavskijs tekniker jag valt att arbeta med – övningar och tankesätt – samt 

de sex sånger som ingår i arbetet. 

 

I beskrivningen av projektets genomförande har jag skildrat hur jag arbetade med sångerna 

och vilket resultatet blev, vilka övningar som visade sig fungera bra respektive mindre bra, 

samt reflekterat över vad det kan bero på.  

 

Slutsatsen är att det finns mycket att hämta både hos Stanislavskij och Tjechov, och att vad 

som fungerar bäst är beroende av situation och sångens karaktär.  

  



 

 

 

Förord 
 

När jag var liten drömde jag om att få göra en CD-skiva, så att jag skulle kunna skriva ett 

långt tacktal i omslaget. Jag tyckte det kändes så fint att få tacka alla som finns där för en och 

visa hur mycket det betyder, något som jag tror vi är lite för dåliga på att göra till vardags, i 

alla fall jag. Det här är mitt examensarbete, men det hade inte varit möjligt att genomföra utan 

hjälp från mina fantastiska lärare och kollegor här på skolan. Eftersom jag nu har chansen att 

göra min egen tacklista, även om detta är en uppsats och inte en CD, så vill jag passa på att 

göra just det! 

 

Kjell Peder Johanson, min konstnärlige handledare, all hjälp med den konstnärliga delen av 

arbetet och alla kloka ord längs vägen har verkligen varit guld värda. 

 

Ulla-Britt Sandlund, fantastisk pianist och musiker, det är en ynnest att få arbeta med dig. 

 

Kajsa Enqvist, en mycket god vän som ställer upp på både det ena och andra, i det här fallet 

som flöjtist och även kamerakvinna. 

 

Martin Schultz och Josefine Gellwar Madsen, mina underbara ljustekniker, som visade att det 

går att göra mycket av lite även om vi stötte på en del problem med kablar och annat på 

vägen. 

 

Erica Back, som skötte kameran på den första konserten med den äran trots trasigt stativ. 

 

Synnöve Dellqvist, min sångpedagog som under alla mina snart tre år i Piteå visat vägen och 

hjälpt mig utvecklas rösttekniskt men även sceniskt och uttrycksmässigt. 

 

Familj och vänner, alla som tror på mig och stöttar och hejar, i med- och motgång. 

 

Tack – utan er hade det aldrig gått! 
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Inledning 
 

Bakgrund 
Jag har sjungit så länge jag kan minnas, det började med babysång och godnattvisor med 

föräldrarna, för att sedan fortsätta genom otaliga körer och små föreställningar hemma för 

föräldrar och släktingar. När jag blev lite äldre började jag spela klarinett i kulturskolan, och 

den kom att följa med mig långt upp i min utbildning, först på gymnasiet och sedan på 

folkhögskola och högskola. Hela tiden fortsatte jag även att sjunga, men det var först på 

kammarmusikerutbildningen
1
 på Mälardalens högskola som jag började att på allvar fundera 

över vad jag vill med mitt musicerande. Det började bli uppenbart att för att komma vidare 

som klarinettist var jag tvungen att öva så mycket att det helt enkelt inte skulle gå att 

kombinera med att fortsätta utveckla sången. När jag insåg att jag var tvungen att välja, tog 

jag beslutet att satsa på sång istället för klarinett. För snart tre år sedan började jag därför på 

musikhögskolan i Piteå, med klassisk sång som huvudinstrument.  

 

Eftersom jag är instrumentalist i grunden har jag en tendens att fokusera mycket på det 

tekniska och musikaliska, men mindre på det sceniska uttrycket. Jag får ofta kritik för att jag 

inte är tillräckligt närvarande och uttrycksfull på scenen och känner även själv att jag inte 

alltid har verktygen för att göra något sceniskt. Jag är dessutom ganska reserverad som person 

och visar sällan mina känslor i privata sammanhang heller, så steget att göra det på scenen är 

kanske större för mig än för många andra. Trots det tror jag inte att jag är ensam om att känna 

att det skulle vara bra att ha fler sätt att tänka kring och arbeta med scenisk gestaltning.  

 

I stort sett alla jag träffat, sångpedagoger och andra, som pratat om scenisk gestaltning, har 

pratat om en ryss vid namn Konstantin Stanislavskij. Min bild av honom var innan jag började 

med detta arbete ganska begränsad, men jag visste att jag inte var speciellt förtjust i hans 

metoder, som i stor utsträckning bygger på att man ska använda sig av sina egna känslor och 

erfarenheter. Jag minns särskilt en kommentar i samband med arbetet med en kärleksduett; 

”Men hur ser du ut när du är tokkär? Hur ser Ylva ut då?”. Den bistra sanningen var att jag 

inte hade en aning, eftersom jag aldrig varit tokkär. Men frågan födde den tanke som så 

småningom ledde fram till detta arbete: ”Det måste finnas sätt att arbeta med scenisk 

gestaltning och få det trovärdigt, utan att nödvändigtvis ha upplevt samma sak som ens 

karaktär.” Således började mitt sökande efter alternativ och resultatet är det ni nu kommer att 

få läsa. 

 

Att jag skulle ha med Stanislavskij i mitt arbete kändes självklart eftersom hans metod är så 

etablerad och vanligt förekommande. Frågan om vilken alternativ lära jag skulle arbeta med 

var inte lika självklar, eftersom jag inte kände till så många andra teaterlärare. När jag började 

leta efter sätt att arbeta med scenisk gestaltning, som skiljer sig från Stanislavskijs, dök 

namnet ”Michael Tjechov” upp oftare än andra. Jag började läsa på om hans teorier och 

tyckte att de verkade intressanta och att kontrasten mot Stanislavskijs arbetssätt borde ge ett 

bra material att arbeta med och jämföra. Därför föll valet på denne ryske lärare. 

  

                                                 
1
 Kammarmusik är musik skriven för en mindre grupp musiker, avsedd att spelas ”på kammaren”, det vill säga i 

mindre sammanhang. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka och jämföra hur Konstantin Stanislavskijs metod och 

Michael Tjechovs teknik fungerar som hjälp i det konsertförberedande arbetet inför två 

konserter. Genom att undersöka hur de olika metoderna fungerar i detta sammanhang vill jag 

prova olika infallsvinklar och sätt att komma åt scenisk gestaltning i konsertsammanhang 

 

Jag har utgått från dessa frågeställningar i mitt arbete: 

 

 Vad innebär Tjechovs respektive Stanislavskijs arbetssätt? 

 Vilka övningar är användbara i arbetet med de 6 sångerna? 

 Hur påverkar musiken den sceniska gestaltningen? 

 

 

Metod och material 
Jag har utgått från två olika teatertekniker, fokuserat på vissa delar av dem och använt det i 

förberedelserna inför två konserter, där respektive teknik har använts. Jag har börjat med att 

läsa in mig på tekniken, främst genom två böcker – Jean Benedettis Stanislavski and the actor 

(1998) och Lenard Petits The Michael Chekhov Handbook (2010) – och studera in sångerna 

som utgör mitt konstnärliga material. Därefter har jag jobbat med vissa förberedande övningar 

och sedan valt ut några delar som är utvecklade för att användas direkt i det sceniska arbetet. 

Jag har arbetat både på egen hand och tillsammans med min handledare, Kjell Peder 

Johanson, som även fungerat som regissör för de två konserterna. Jag har löpande under 

arbetets gång både filmat våra repetitioner och antecknat vad vi gjort och mina egna 

reflektioner. Inför varje konsert har jag haft en intensivare period om ungefär två veckor, då 

jag arbetat enbart med en av de två teknikerna. I slutet av varje period gjorde jag tillsammans 

med pianist Ulla-Britt Sandlund en minikonsert på cirka 15 minuter, då resultatet av det 

praktiska, konstnärliga arbetet redovisades och dokumenterades via videofilmning. Efter 

konserterna har jag reflekterat själv över arbetet och även träffat Kjell Peder för att diskutera 

kort vad jag fått ut av de olika metoderna. Jag har även pratat med några av mina 

medstudenter här på skolan, som var i publiken på båda konserterna, för att höra vad de tyckte 

om och uppfattade av mitt arbete. Jag frågade mest av nyfikenhet och hade inga speciella 

intervjufrågor eller enkäter för dem att fylla i. Deras svar finns omnämnda i 

helhetsreflektionen, men eftersom det är frågor som ställts i stundens ingivelse, har jag valt att 

lägga den största vikten vid min egen upplevelse av arbetet.    
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Beskrivning av arbetets sceniska och musikaliska material  
 

Det musikaliska materialet består av sex sånger. Utöver dem har jag i mitt arbete använt mig 

av framförallt två böcker – dels Stanislavski and the Actor (Benedetti, 1998) och dels The 

Michael Chekhov Handbook (Petit, 2010). 

 

 

Stanislavskij 
 

Stanislavskij föddes den 5 januari 1863 och levde i Moskva, Ryssland, där han dog den 7 

augusti 1938. Han var en av grundarna till Konstnärliga teatern i Moskva och räknas som en 

av de ledande teoretikerna i teaterhistorien. Han arbetade för en naturalistisk
2
 och ”äkta” 

teater. Hans teknik och framförallt ”The Method of Physical Action” är välkända inom teater- 

och scenvärlden, och den jag stött på absolut flest gånger under mina studieår. Dock har jag 

fått möta Stanislavskij i ett ganska begränsat format. I förordet till Stanislavski and the actor 

(Benedetti, 1998) säger författaren: “…I had become aware of the confusion that existed as to 

what precisely the ‘system’ was. It was often confused with a primitive kind of ‘naturalism’ 

or with Lee Strasberg’s Method.”
3
 (s. vii) Detta var helt klart fallet även för mig, 

Stanislavskijs tekniker visade sig vara betydligt mer komplexa och varierade som 

arbetsredskap än jag tidigare trott.  

 

Benedetti skriver vidare i inledningen av boken, på temat ”skådespelarens dilemma”: 

 
I am an actor. My job is to appear to be someone else. But I cannot actually be someone 

else. The only feelings or thoughts or impulses I can have are my own. I cannot actually 

experience anyone else’s emotions any more than I can eat and digest anyone else’s meal. 

If I really believe I am someone else then I am, in Stanislavski’s words, a pathological 

case and need psychiatric help. (s. 1) 

 

Ett viktigt begrepp i Stanislavskijs teorier är ”om”. Vad skulle jag göra om jag var i samma 

situation?  

 

Något man kan konstatera direkt när man får närmare kontakt med Stanislavskijs metod, är att 

den inte är något för den otålige. Arbetet med ett verk är indelat i tre faser och han menade att 

repetitions/förberedelsearbetet bör få ta minst ett år. Detta råd hade jag av naturliga skäl inga 

möjligheter att följa, så mitt arbete har fått bli en adaption av vissa delar av Stanislavskijs 

metod. Jag gör ändå en sammanfattning av metoden i sin helhet, så som Benedetti beskriver 

den, för att vi ska få en helhetsförståelse av tekniken. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Naturalistisk teater går ut på att avbilda vanliga människor i vanliga situationer 

3
Lee Strasberg var en amerikansk skådespelare och teaterlärare, och den som la grunden för ”Method Acting” i 

USA. Hans metoder skiljer sig dock en del från det Stanislavskij lärde ut. 
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Stanislavskijs metod 
 

Vardagsbeteende 

I det verkliga livet handlar jag utifrån nödvändighet – jag dricker för att jag är törstig, jag 

sover för att jag är trött, jag sjunger för att jag mår bra av det och inte kan låta bli. Mitt 

beteende är målorienterat.  

 

När jag pratar eller gör saker så bär mina handlingar spår av mig och min personlighet. Detta 

är mitt ”riktiga jag”, till skillnad från det ”dramatiska jaget” som vi kommer till strax. Vi läser 

av varandras beteende och personlighet och får därmed mycket mer information än bara de 

ord som vi säger. Två människor som säger samma mening kan ge helt olika intryck. 

 

Dramatiskt beteende 

När vi berättar en historia är vårt beteende mer uttänkt, genom att bygga upp stämningar och 

kanske till och med agera ut vissa händelser i vår berättelse, befinner vi oss nu i 

skådespelarområdet. Skådespel är skapat beteende, förberedd spontanitet. För att kunna göra 

det, behöver jag skapa ett ”dramatiskt jag”, som verkar lika levande och mänskligt som mitt 

riktiga jag. Stanislavskijs metod är skapad för att man ska kunna ta sig från sitt riktiga jag till 

det dramatiska jaget. Det finns två fundamentala principer för metoden (Benedetti, s. 4): 

 

1. Jag kan inte göra något kreativt innan jag vet vad som händer i pjäsen, vilka 

situationerna är och vilka krav de ställer. 

2. Genom att ta reda på vad som händer och bestämma vad jag skulle göra fysiskt i varje 

given situation, och tro på sanningen i mina handlingar, lösgör jag mina kreativa 

energier och mina naturliga känslor kommer att komma naturligt. Stanislavskij 

beskrev det själv som att man går från det medvetna till det omedvetna. 

 

Stanislavskij delar in arbetet med en pjäs i tre faser. Den första fasen börjar med att man 

bekantar sig med manus, tar reda på vad som händer i verket helt enkelt. Man bryter ner 

pjäsen i mindre delar, handlingar och händelseförlopp. Genom att skapa en inre monolog, 

subtext med mera gör man situationerna verkliga för sig själv. I fas två ger man en fysisk 

form till sin karaktär, efter att i fas ett ha arbetat endast med improviserad dialog och rörelser. 

Nu är det dags att bestämma hur karaktären för sig. Om jag spelar en historisk karaktär kan 

jag behöva ta reda på hur det var att leva på den tiden – hur var hygienen, vad hade man för 

kläder etcetera. I fas tre rensar man upp regin och gör pjäsen redo att spelas inför en publik. 

 

 

Stanislavskij i praktiken – begrepp och verktyg 
De begrepp/delar jag valt att fokusera på i mitt arbete med sångerna är följande: 

 

Given Circumstances (hädanefter förkortat GC) 

GC är det vi redan vet om vem karaktären är, var karaktären befinner sig, vad som händer och 

har hänt, det vi kan få veta från till exempel ett manus eller ett operalibretto
4
.  

 

Episodes 

Episoder är mindre, isolerade händelseförlopp i föreställningen/sången. De delas sedan även 

in i facts, som är varje litet moment för sig. 

                                                 
4
 Operalibrettot är manuset till en opera, det vill säga texten som sjungs. Ofta är det inte kompositören själv som 

skrivit librettot, utan en separat librettist. 
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Before-time (BF) 

BF är vad som har hänt innan ens karaktär kommer in på scenen, både vad som har hänt 

precis innan och karaktärens liv fram till nu. Detta går man sedan igenom före varje 

föreställning. En anhängare av det här sättet att förbereda sig var Allan Edwall, som enligt 

utsago brukade sitta en god stund innan varje föreställning och gå igenom BF för sin roll 

(Jansson, 2009). 

 

Basic actions and tasks 

En pjäs, eller en opera, har något som Benedetti kallar för Supertask (s. 6), det vill säga 

pjäsens handling, ämne, mening om man så vill. Varje rollkaraktär har också sina egna 

tasks/uppgifter, och vår uppgift här är att identifiera vad karaktären vill uppnå – både i 

föreställningen i stort men också i varje episod. Basic actions är de handlingar karaktären 

utför i episoderna för att lyckas med sin uppgift. Man måste sedan som skådespelare göra de 

här handlingarna och uppgifterna personliga och viktiga, så att det blir nödvändigt att utföra 

dem. 

 

Här kommer de klassiska ”V:na” som är en del av Stanislavskijs läror som i alla fall jag 

ganska ofta stött på innan det här arbetet. De är frågor som man kan ställa sig själv i arbetet 

med att förstå och analysera situationen ens karaktär befinner sig i. V:na är inte unika för 

Stanislavskij, de förekommer även hos andra teaterpedagoger och som ett verktyg inom 

journalistik, och har anor ända tillbaka till antikens Rom (en.wikipedia.org, 2013). Antalet 

varierar också, för det mesta är det mellan fem och sju stycken. Benedetti använder sig av 6 

V:n i sitt arbete (s.7): 

 

Varifrån – Varifrån kommer jag precis innan jag går in på scen? 

Var – Var befinner jag mig? 

Vad – Vad gör jag? 

Varför – Varför gör jag det? 

Vilken tid – Vilken tid är det (årtal, dag, tid på dagen) 

Vart – Vart ska jag efter det här? 

 

För min egen del har jag också använt frågan Vem, som är mer aktuell när man gör olika 

karaktärer och enskilda sånger. När man arbetar med ett helt verk är det självklart vem 

karaktären är, eftersom det är samma i varje enskild episod, och då är karaktärsarbetet en 

större enskild process. I arbetet med en romans
5
 eller en lösryckt aria

6
, blir karaktärsarbetet 

mer sammanflätat med resten av analyserandet av sången/scenen.  

 

Inner Monologue 

Den inre monologen är det som händer bakom texten, alla tankar som karaktären tänker 

utöver det som sägs högt. I vårt eget liv tänker vi kanske inte så noga på alla bakgrundstankar, 

men här gäller det att konstruera karaktärens och bygga in dem i handlingen.  

 

Emotional Memory 

Känslominnet kommer in när man har identifierat basic actions och tasks och är klar över 

vilka känslor karaktären upplever i scenen. Det man då gör, är att hitta tillfällen i ens eget liv 

                                                 
5
 Romans, eller lied som det kallas om det är en tysk sång, är helt enkelt en klassisk sång som inte hör hemma i 

en opera eller i ett sakralt verk. De finns både som fristående sånger och som delar av s.k. romanscykler, som 

alltså är en samling av flera sånger som hör samman. 
6
 Aria betyder från början bara sång, men används i detta arbete om sånger hämtade ur operor. Man betecknar 

även sånger i sakrala verk, till exempel Bachs passioner, som arior.  
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då man känt ungefär samma sak, och så försöka återuppleva de känslorna och hitta triggers 

för vad som utlöser dem – kanske fanns det något speciellt föremål på platsen där man kände 

detta, som man kan plocka ut och använda som trigger
7
. När man identifierat känslorna och 

kan plocka fram dem, ska man sedan skapa en påhittad situation som ger samma reaktion. Det 

är alltså inte meningen att man ska använda sig av sina personliga minnen direkt på scenen, 

utan det är en del i repetitionsprocessen för att få större djup i karaktärens känslor. 

 

Dessutom skulle jag här vilja beskriva ett begrepp som jag inte hann ta med i mitt arbete, men 

som jag tror är ett väldigt bra verktyg för att komma vidare med sin gestaltning. Det kallas 

Tempo-Rhythm och är kanske extra intressant för oss, som också är musiker. Det handlar om 

att varje händelse, varje rörelse på scen har ett speciellt tempo och en rytm. Man pratar också 

om inre och yttre tempo-rytm och hur de inte nödvändigtvis alltid är indentiska. Om man till 

exempel är väldigt nervös men måste sitta stilla eller röra sig långsamt eftersom man befinner 

sig i en sådan situation, så kommer den inre tempo-rytmen vara snabb, medan den yttre är 

långsam. För oss sångare tillkommer ju också musiken, som har sin tempo-rytm som vi måste 

förhålla oss till. 

 

I Stanislavskijs metod går man sedan vidare med karaktärens fysiska attribut, mer satt regi (i 

de tidigare skedena är det mesta improviserat) och att åter få pjäsen i ett stycke, ett 

sammanhang, efter att ha brutit ner den i smådelar under de tidigare processerna. Denna del 

av arbetet kom med i olika stor utsträckning i mitt arbete med sångerna, men det är inte något 

som jag fokuserat på utan det mesta handlar om de tidigare delarna av metoden.  

 

 

Tjechov 
Michael Tjechov föddes den 29 augusti 1891 och dog den 30 september 1955. Han var elev 

till Stanislavskij och själv en oerhört skicklig skådespelare – Stanislavskij refererade till 

honom som en av sina mest begåvade studenter (acting-world.com, 2013). Tjechov kom dock 

inte helt överens med sin lärares metoder, han fick bland annat ett sammanbrott vid arbete 

med Emotional Memory, och så småningom valde han att gå sin egen väg mot det som han 

såg som framtidens teater. Hans uppsättningar var ofta groteska och inte i samma 

naturalistiska anda som Stanislavskijs. Traditionellt har också Tjechovs teknik använts i större 

utsträckning i surrealistisk teater, men han har också haft elever som arbetat med mer 

naturalism. Han jobbade bland annat med Ingrid Bergman, Clint Eastwood och Marilyn 

Monroe (acting-world.com). 

 

Tjechov var en intuitiv skådespelare och hans teknik är baserad på självobservation. Han 

hävdade att han inte uppfunnit någonting, utan att han genom att observera sig själv kommit 

fram till vad han gjorde. Hans teknik kan sammanfattas i fem vägledande principer. 

 

 

Tjechovs teknik – vägledande principer 
 

Skådespelande är psykofysiskt 

Tjechovs teknik börjar med koncentrationsövningar och det går att dra paralleller till 

exempelvis mental träning
8
 och qi gong

9
. Tjechov betonar att det inte går att skilja våra 

                                                 
7
 En trigger är något som hjälper en att hitta in i en känsla eller ett beteende. 

8
 Mental träning används främst inom idrottsvärlden och kan sammanfattas som att kognitivt upprepa en uppgift 

inför en prestation. (sv.wikipedia.org)  
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psykiska upplevelser från våra fysiska – vi upplever saker genom kroppen. Kropp och tanke 

är ett och därför måste kroppen vara utgångspunkt även för psykologiska uttryck.  

 
The body must act as a sponge to absorb psychological values or qualities from the 

movement. These movements are repeatable and can be used during the rehearsal to 

anchor key moments of the scene within the body. (Petit, 2010) 

 

Detta tolkar jag som att man ska förankra känslorna i kroppen istället för i huvudet. Flera 

övningar som Tjechov beskriver strävar efter att utveckla koncentrationsförmågan och 

fantasin samtidigt. Fantasi är en annan viktig byggsten i Tjechovs metod. Han menar att vi 

genom att använda vår fantasi kan nå långt utanför vår egen personlighets gränser. Genom att 

föreställa oss hur en karaktär beter sig eller känner, trots att vi själva aldrig upplevt eller 

skulle kunna se oss reagera på samma sätt, kan vi med fantasins och empatins hjälp ändå 

skapa en trovärdig tolkning.  

 

Vi behöver också bli medvetna om alla våra vardagsrörelser, allt vi gör omedvetet, för genom 

att medvetandegöra det vi gör på rutin och vana, blir vi också medvetna om alla impulser som 

vi får och oftast låter passera utan att fästa någon vikt vid dem. Tjechov menar att vi genom 

att kväva våra impulser också kväver vår kreativitet och förmåga till uttryck.  

 

Immateriella uttrycksmedel 

De viktigaste uttrycksmedel vi har är immateriella och består av atmosfär, rum, inre rörelse, 

imaginär kropp med flera. Jag återkommer till vissa av dessa begrepp senare. De här 

uttrycken är endast närvarande när vi lyckas hålla koncentrationen: så fort koncentrationen 

försvinner eller försvagas så gör även dessa uttryck det. Ett typexempel för oss sångare är när 

fokus går över från att berätta en historia till att tänka på teknik inför en svår passage eller ton. 

 

Den kreativa anden och det högre intellektet 

Det finns ett andligt element i Tjechovs arbete, som inte har med religion att göra, utan 

snarare handlar om ett sätt att arbeta som skiljer ut sig från ett resonerande förhållningssätt. 

Genom att göra en sak av många delar, samla ihop istället för att ta isär och analysera, finner 

man en helhet. Ur den helheten föds kreativiteten. 

 

Tekniken är en sak: den väcker ett kreativt tillstånd 

Steg ett är att gå igenom och arbeta med varje enskild komponent i tekniken. Steg två är att 

låta den kreativa anden binda samman dem. När detta arbete är gjort, räcker det med att 

genom koncentration uppväcka en enda av dessa komponenter, för att flera, kanske till och 

med alla, andra också ska aktiveras. 

 

Konstnärlig frihet 

Tjechovs teknik lovar att man ska uppnå konstnärlig frihet, och han föreslår att man ska 

komma åt det genom att ha en dialog med själva tekniken (Petit, 2010, s.17). Repetition och 

föreställning är skådespelarens arbete – men hur gör hen det? Om man har en metod att 

använda, som är uppbyggd av många delar, måste man titta på den och fråga sig vilka delar av 

den som tilltalar en mest. Vad kan jag få ut av den? Vilka delar ger mig den konstnärliga 

frihet jag behöver? Detta måste var och en göra själv, eftersom det som fungerar för en inte 

nödvändigtvis är det mest effektiva för någon annan. 

 

                                                                                                                                                         
9
 Qi gong är en traditionell kinesisk metod för att sammankoppla andning, fysisk rörelse och medvetande 

(en.wikipedia.org) 
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I mitt arbete kan man säga att jag verkligen tagit fasta på punkt nummer 5 här, med 

konstnärlig frihet. I likhet med Stanislavskijs metod har jag inte här heller haft möjlighet att 

följa hela Tjechovs arbetsprocess, utan jag har valt ut vissa övningar och begrepp som kändes 

relevanta för mitt projekt. 

 

En av de första saker jag reagerade på i Petits bok, var hans konstaterade att frågan man ska 

ställa sig är ”hur”. Hur gör min karaktär för att uppnå det här, hur rör hen sig, hur tar sig den 

här reaktionen uttryck rent fysiskt, och så vidare, till skillnad från varför gör hen det? Tjechov 

uttrycker det såhär: 

 
There is always a certain ‘what’. The play is a ‘what’, [and] we have to deal with our 

parts as ‘what’. There are two ways in this ‘what’: one is leading to ‘why’ and that is pure 

science. When we take the play and try to discover ‘why’ the author has done this or that, 

we will never be able to act it. The other way is ‘how’, and that is our way as actors. 

(Petit, 2010; s.28). 

 

 

Tjechov i praktiken – begrepp och övningar 
Här följer de delar av Tjechovs teknik som jag valt att fokusera på: 

 

Life-body 

Vad skiljer en död kropp från en levande? Den mest uppenbara skillnaden från en betraktares 

perspektiv är att en levande kropp är i rörelse. Life-body, livskropp, var inte ett begrepp som 

Tjechov själv använde, men det används av vissa lärare, bland andra Petit. Man skulle också 

kunna kalla det för ”den energiska kroppen”. Det syftar inte på den fysiska kroppen, utan till 

ett slags energifält som har ungefär samma form som ens egen kropp. När man jobbar vidare, 

särskilt med karaktärisering, så kan man också låta livskroppen anta en annan form. Om jag 

spelar en kutryggig gubbe som väger hundra kilo, försöker jag få min livskropp att anta hans 

form snarare än min egen. 

 

Som skådespelare behöver vi känna att vi har en kropp och att vi kan använda den. I vardagen 

ger vi inte vår kropp någon särskild uppmärksamhet. Men om vi till exempel kliver snett och 

sträcker oss, så kommer vi sedan vara plågsamt medvetna om att vi har en fot och en ankel, 

eftersom de gör ont. 

 

En övning för att öka kroppsmedvetenheten och närvaron beskriver Petit så här: 

 
Allow standing on the floor to become the experience that it is right now. When you can 

feel your feet making contact with the floor, then you can rightly say, ‘I’m present in this 

moment’… Exercises should begin with feeling your feet making contact with the earth.  

This is a signal to yourself that you are present and ready. Auditioning, rehearsing and 

performing should all start from feeling the feet. (2010, s. 33) 

 

Petit beskriver vidare övningar som går ut på att man ska separera sin vanliga kropp från sin 

livskropp (2010, s. 33-37). Genom att föreställa sig hur man lyfter sin livskroppsarm till 

exempel, skapar man en stark känsla av att faktiskt lyfta armen, men utan att ens egen arm rör 

sig alls. Detta går sedan att överföra på till exempel hjärtat; föreställ dig att du tappar ditt 

hjärta långt ner i kroppen, kanske ända ner i golvet. Kanske kan det få dig att uppleva en stark 

känsla av till exempel sorg, melankoli eller liknande. Genom att föreställa sig hur en känsla 

upplevs rent fysiskt, behöver man inte nödvändigtvis jaga efter specifika minnen av 

situationer där man erfarit känslan.  
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Psychological gesture 

Tjechov pratar om arketyper
10

, och även arketypiska gester. Om man tänker sig att man ska 

föreställa en hjälte, så kommer man automatiskt att göra en arketypisk gest så som man 

föreställer sig en hjälte. De flesta har ungefär samma bild av vad en hjälte är, så om man ber 

alla ett rum fullt med folk att föreställa hjältar, kommer de olika poserna att ha gemensamma 

drag. Det vi ska fästa extra vikt vid, är åt vilket håll rörelsen vill ta oss. Genom att hitta och 

använda sådana basala rörelser i vårt arbete med karaktären, så kommer vi att få mycket hjälp. 

Petit skriver om den psykologiska gesten: 

 
By making a psychological gesture that corresponds to an archetype, we can touch the 

vibration within the unconscious resulting in an excitation of the conscious. This is 

essentially the Michael Chekhov technique. (s.68) 

 

Deeds-done-list 

När man börjar jobba med ett verk är ett verktyg för att rama in sin karaktär att göra en deeds-

done-list. Man gör alltså en lista över alla saker som karaktären gör och allt som händer 

karaktären under föreställningen.  

 

Stick, ball, veil (Thinking, willing, feeling) 

Tjechov delar in roller i tre huvudtyper: Tänkande, Kännande och Handlande. Genom att göra 

en deeds-done-list, så kan man avgöra vilken av dessa tre egenskaper som är mest 

framträdande hos karaktären och i vilken ordning de gör saker. Tänker de först, eller handlar 

de direkt? Kanske gör de ingenting utan påverkan från någon annan? Utifrån det kan man 

sedan dela in dem i olika typer, och det är här stick, ball och veil kommer in.  

 

Tjechov menar att den huvudsakligen tänkande karaktären är som en pinne och rör sig 

därefter. Man måste besluta sig för vilken slags pinne det är fråga om – en timmerstock rör sig 

ju inte på samma sätt som exempelvis en linjal. 

 

Den handlande karaktären är som en boll. Den studsar och är aldrig stilla. Men även här 

måste man definiera vilken typ av boll det är – det är skillnad på pilatesbollar
11

 och 

studsbollar.  

 

Den kännande karaktären är som en slöja, rör sig mjukt och flytande – och bara på grund av 

yttre påverkan. En gardin hänger ju alldels stilla tills vinden tar tag i den. En sjal följer sin 

bärares rörelser. Precis som för de båda andra måste man göra klart för sig vilken typ av slöja 

man har att göra med. 

 

Imaginary centre 

Olika delar av kroppen aktiveras beroende på vilken typ av person man är. Genom att förflytta 

sitt ”center”, sin tyngdpunkt om man så vill, och låta alla rörelser utgå från den punkten, får 

man olika rörelsemönster beroende på karaktär. Om man till exempel fokuserar på bröstet och 

låter alla rörelser utgå därifrån så är det annorlunda än om man flyttar ner center till 

höftpartiet och utgår därifrån. 

I anslutning till föregående – stick, ball, veil – så är tänkarens center givetvis placerat i 

huvudet. Kännaren har sitt center i bröstet, nära hjärtat, och handlaren har ett lågt placerat 

center, vid bäckenet. 

 

                                                 
10

 Arketyp = urbild, urtyp 
11

 Pilates är en yogaliknande form av styrketräning, och en pilatesboll är ett hjälpmedel i träningen. 
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Spy back 

Ett enkelt verktyg, eller förhållningssätt snarare, för repetitionsarbete, är spy back. Tjechov 

menar att man aldrig ska stanna upp och analysera medan man befinner sig i en kreativ 

process, till exempel vid repetitionsarbete. Istället jobbar man på i ett flöde och i efterhand 

kan man ”spionera på sig själv”, och se vad man gjorde. Vad ledde det ena eller andra till, hur 

gjorde jag där och hur fungerade det? 

 

Precis som Stanislavskij pratar Tjechov också en hel del om tempo, och han använder sig av 

termer som legato
12

 och staccato
13

, direkt hämtat från musikens värld. En rörelse kan utföras i 

legato eller staccato (detta går att jämföra med stick-ball-veil, där en slöja definitivt är i legato 

medan en boll eller en pinne kanske rör sig mer i staccato). 

 

 

Musikaliskt material 
Jag har använt mig av sex sånger i arbetet, tre för varje teknik. De är valda med tanken att ha 

två sånger som representerar ungefär samma stämning hos karaktären – så att jag skulle ha ett 

jämförbart material att arbeta med i de olika teknikerna. De grundstämningar som jag valt att 

fokusera på är kärlek, vrede och komik. För sångtexter och översättningar av de italienska 

ariorna, se bilaga 1. 

 

Kärlek 

De romantiska sångerna har jag hämtat från en sångcykel
14

 som heter Hjärtats Sånger. 

Dikterna är skrivna 1926 av Pär Lagerkvist och musiken 1942, av Gunnar de Frumerie.  

 

Det blir vackert där du går 

I Det blir vackert där du går konstaterar den som sjunger, att hela världen verkar glädjas åt att 

den som sången riktas till går precis där.  

 

Ur djupet av min själ 

I Ur djupet av min själ sjunger karaktären att hen ger en blomma till den som sången riktas 

till, och att blomman kan leva eller dö i vederbörandes vård. Till sist vissnar blomman i den 

älskades hand. 

 

Vrede  
Här har jag valt att arbeta med två operaarior, den ena hämtad ur Julius Caesar av Georg 

Friedrich Händel med libretto av Nicola Francesco Haym, och den andra ifrån La finta 

Giardiniera av Wolfgang Amadeus Mozart. Librettot till den operan är troligen skrivet av 

Giuseppe Petrosellini. 

 

Svegliatevi Nel Core 

Karaktär: Sesto, en ung romare 

Bakgrundshandling i operan: Sesto har precis bevittnat hur hans fars huvud levererats som 

gåva till kejsaren. Han svär att hämnas sin fars mördare. 

 

 

                                                 
12

 Legato – tonerna följer på varandra utan uppehåll 
13

 Staccato – tonerna spelas väsentligt kortare än deras utskrivna värde, så att det blir som ett mellanrum mellan 

tonerna.  
14

 Sångcykel – flera sånger som är avsedda att höra ihop. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Francesco_Haym
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Vorrei Punirti Indegno 

Karaktär: Arminda, en ung kvinna 

Bakgrundshandling i operan: Arminda är trolovad med Belfiore, men vad hon inte vet är att 

han älskade en annan innan de möttes. Nu har han precis träffat sin gamla kärlek, som han 

trodde var död, och kan inte släppa tanken på henne. Arminda hör honom mumla om en 

annan och drar slutsatsen att han inte är henne trogen. Hon konfronterar honom. 

 

Komik 
De komiska sångerna är hämtade ur ett nothäfte, som heter Life is full of other people med 

underrubriken Seven character songs. De är skrivna 1988, med musik av den brittiska 

kompositören Betty Roe och text av John Turner.  

 

Gremlins 

Karaktären i Gremlins raddar upp en massa busstreck som hen har utsatt olika personer för. 

Gremlin retas och undrar om de vet vem som ställde till det? Det var hen! 

 

Chit-Chat 

Karaktären i Chit-Chat börjar med att tydligt deklarera, att hen inte är den som skvallrar. 

Därefter konstateras att vissa saker måste ju bara bli sagda och så följer en massa uttalanden, 

som i högsta grad skulle kvalificera sig som typiskt skvaller, i den bemärkelse ordet brukar 

användas.
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Beskrivning av projektets genomförande 
 

De två konserterna 
Jag bestämde mig tidigt för att göra två konserter, en för varje teknik, för att så tydligt som 

möjligt kunna hålla isär de olika sätten att arbeta. Arbetet inför konserterna blev både en hel 

del eget arbete med övningar från teknikerna och funderingar kring hur jag skulle applicera 

dem på sångerna, och en hel del arbete med Kjell Peder Johanson, min handledare som även 

fungerade som regissör för de båda konserterna, och Ulla-Britt Sandlund, pianist. 

 

Imagination 
Vi började med att arbeta med Tjechovs teknik. Här ingick sångerna Det blir vackert där du 

går, Svegliatevi nel core och Gremlins. Repetitionsarbetet pågick i ungefär två veckor och 

sedan hade vi konsert. Eftersom vi i arbetet med Tjechovs teknik arbetade mycket utifrån 

föreställningsförmåga och fantasi, valde jag att kalla den här konserten för ”Imagination”. 

 

Reality 
Direkt efter Tjechov-konserten påbörjades arbetet med Stanislavskij. Här ingick sångerna Ur 

djupet av min själ, Vorrei punirti indegno och Chit-Chat. Precis som inför den första 

konserten repeterade vi i ungefär två veckor innan det var dags för konsert. Eftersom vi i 

arbetet med Stanislavskij arbetade mycket med egna erfarenheter och minnen, så valde jag att 

kalla konserten för ”Reality”. 

 

 

Hur jag arbetade med sångerna 
 

Kärlek 
 

Det blir vackert där du går 

Det första arbete jag gjorde var att lära mig sången och fundera över vilka ord i texten som jag 

tyckte kändes viktiga, och vad Frumerie tagit fram och gjort extra viktigt i sin tonsättning.  

 

Jag hade inte funderat speciellt mycket kring den här sången ur ett sceniskt perspektiv när vi 

började repetera, men redan vid en av de första repetitionerna tillsammans med Ulla-Britt och 

Kjell Peder hittade vi en bild för karaktären. Kjell Peder föreslog att jag skulle föreställa mig 

att jag var Maria Magdalena
15

, och att sången handlar om Jesus. Jag provade och i stunden 

blev det en stark effekt som vi bestämde oss för att behålla. Känslan av att vara i nuet blev 

väldigt stark och jag funderade inte över vad jag gjorde utan följde de bilder och känslor som 

dök upp utifrån bilden av Maria och Jesus. Funderingar som jag kommer ihåg flög genom 

huvudet då var ”vad otroligt det måste ha varit att få följa Jesus på så nära håll, få se hur 

hela världen älskar honom och veta att han älskar henne” (här utgick jag i min spontana 

fantasi ifrån teorierna som säger att Maria Magdalena var Jesus hustru och att han faktiskt 

älskade henne, mer eller åtminstone på ett annat sätt än han älskade alla andra människor).  

 

 

 

 

                                                 
15

 Maria Magdalena figurerar i Bibeln och omnämns ibland som Jesus följeslagare, ibland som en av hans 

lärjungar. Hon kallas också Maria från Magdala. 
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I min loggbok skrev jag efter repetitionen: 

 

12/1 - Spyback på ”Det blir vackert...” 

Vad hände? 

Fick bilder av hur Jesus går runt, Maria Magdalena följer honom… Varma 

färger, mycket gult. Funderade/föreställde mig hur det måste varit att stå honom 

så nära och se hur resten av världen reagerar på honom. Till och med själva 

jorden ler och känner sig ärad av att han går på den! 

 

Just bilden av hur det ser ut precis där de är när hon börjar sjunga var väldigt tydlig från 

början. Det är inte ett ställe jag kan komma ihåg att jag sett i verkligheten, men det fanns 

direkt när Kjell Peder gav mig förutsättningen ”Maria Magdalena” och den behöll jag genom 

hela arbetet sedan. Jag gjorde en skiss av omgivningarna i mina anteckningar, som även om 

den inte var speciellt noggrann eller vacker ändå hjälpte mig att komma ihåg strukturerna i 

hur det såg ut där de befann sig. Tanken är att de befinner sig på en stig i bergen och att en 

stor grön slätt breder ut sig nedanför, med en sjö och skogspartier i blickfånget. 

 

 
Ur mina anteckningar, skiss av Maria och Jesus 

 

Det arbete jag sedan gjorde själv utifrån Maria Magdalena som rollfigur var att göra en deeds-

done-list och därefter försöka reda ut vilket av de tre personlighetsdragen ”tänka”, ”känna” 

och ”göra” som är starkast hos Maria. Eftersom hon i stort sett inte gör något alls i sången, 

mer än att observera och fascineras över Jesus och hur resten av världen reagerar på honom, 

var det lätt att plocka bort ”göra” som viktigast. Men är hon en tänkare eller en kännare? Jag 

kom fram till att jag tror att hon är en kännare i första hand, eller en upplevare snarare. Hon 

upplever sin omvärld väldigt starkt, hon är en uppmärksam och känslig person.  

 

Enligt Tjechovs ”stick, ball or veil” skulle hon alltså vara en slöja, i sitt sätt att röra sig. 

Eftersom vi i det här sammanhanget valt att framföra romansen konsertant
16

 – och alltså stå 

                                                 
16

  Termen konsertant framförande används oftast när man framför operor eller musikaler som en konsert, istället 

för att göra en hel föreställning. I mitt arbete syftar jag på att vi gjorde just konserter, och inte iscensatte 

sångerna fullt ut som man hade gjort i en scenisk föreställning. 
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mer eller mindre helt stilla – funderade jag inte så jättemycket över detta, men jag arbetade 

lite med övningarna (Petit, 2010, s 60-65) som går ut på att undersöka de tre olika sätten att 

röra sig (som en pinne, som en boll och som en slöja). Jag provade även att jobba med 

energicenter i den här sången, att försöka sjunga den från en energipunkt i bröstet. Det 

fungerade ganska bra, det är ett ställe som man som sångare måste öva på att öppna upp och 

fokusera på, så det var bra också ur ett sångtekniskt perspektiv. Jag har dessutom ofta själv 

tidigare försökt ha en varm känsla i bröstet när jag vill få en mjuk, innerlig känsla i det jag 

sjunger, så det föll sig ganska naturligt att göra det även nu. 

 

I repetitionerna fortsatte vi med utgångspunkt i bilden av Maria och Jesus och vad jag hade 

tänkt kring det, och Kjell Peder la fram ett scenario där de går tillsammans uppför en stig, han 

går en bit före och hon slås av hur allt är vackert i hans närhet. Till sist måste hon stanna och 

säga det, och när hon gör det, vänder han sig mot henne och undrar vad hon menar. Hon ser ut 

över utsikten, ser allt det vackra som finns där. ”Kan jorden glädjas för att någon stiger på 

den?” undrar hon, eller förundras hon kanske snarare, och när raden ”fråga inte mig...” 

kommer, tänkte vi oss att han har börjat gå mot henne. Hon blir blyg, ödmjuk, inte ska väl hon 

förklara hur världen fungerar för honom. Men samtidigt kan hon inte låta bli att ändå titta upp 

på honom, och ge honom sin kärleksförklaring. I ett repetitionsskede gick jag ned på knä 

framför Jesus, vid textraden ”stig på den…”, för att riktigt få in bilden av hur han kommer 

emot henne och hon vill visa sin kärlek. Däremot lät vi Jesusfiguren hela tiden vara imaginär, 

vi jobbade aldrig med en motskådespelare. 

 

Här blev det en skillnad efter att vi repeterat några gånger – i min första, spontana tolkning av 

Maria hade jag med en slags stolthet hos henne, en stolthet och styrka i att hon vet att han 

älskar henne. Den Maria vi slutligen gjorde var visserligen inte någon svag person, men hon 

hade en enorm ödmjukhet och för mig blev det en mer underlägsen roll gentemot 

Jesuskaraktären än vad jag kanske tänkte först. 

  

Ur djupet av min själ 
Eftersom det här är en romans, finns inga direkta GC i texten. Sången berättar inget för oss 

om vem karaktären egentligen är, varifrån hen kommer eller var det hela utspelar sig. Det var 

alltså helt upp till min egen fantasi att skapa bakgrundsstoryn. Jag kunde visserligen ha valt 

att titta på bakgrunden till dikternas uppkomst – de skrevs 1926, i samband med att Pär 

Lagerqvist gifte sig för andra gången och är förmodligen en hyllning till hans fru 

(en.wikipedia.org, 2013) – och utgått från det i min uppbyggnad av sången. För mig, i 

synnerhet med tanken att försöka relatera så mycket som möjligt till mig själv, var det dock 

enklare att skapa en historia som stämde närmare överens med min egen bakgrund och mina 

erfarenheter. 

 

Vad man däremot alltid har tillgång till, och måste förhålla sig till, som sångare är 

tonsättarens tolkning. Med hjälp av lite fantasi kan man hämta en hel del från musiken. Vilket 

tempo har den, vilka ord har tonsättaren valt att betona? Genom att försöka räkna ut varför 

tonsättaren skrivit som hen gjort, så får man också på sätt och vis ut en del GC. 

 

Episoderna som jag vill dela in sången i är tre – först Ger hon blomman till sin älskade, sedan 

Förklarar hon vad blomman står för och vad det innebär, och slutligen Ser hon blomman dö i 

sin älskades hand.  

 

De sju V:n som jag arbetade med, gav att karaktärens namn blev Amalia och att hon är en 

medveten, modig ung kvinna. Hon står hemma vid sitt fönster, och kan se ut över 
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blomsterängar och fält. Det är en höstkväll, så allt är vissnat och det är lite mörkt, men i 

hennes fantasi är det lika vackert som på våren. Jag tänkte mig att hon varit iväg på någon 

resa med jobbet, och stött på sin första stora kärlek igen. Det har fått henne att minnas en 

massa saker från deras sommar tillsammans. Trots att det var länge sedan så rörs minnena upp 

på nytt och det känns lika levande för henne idag som där och då. 

 

Från mina anteckningar: 

Vem – Amalia, en kvinna ganska lik mig själv 

Var – Hemma, stående vid fönstret. Ser ut över höstliga fält. 

Varifrån – Har varit på resa, stött på sin före detta och det har rört upp en massa 

minnen. 

Vart – Ska sova, kvällsfunderingar 

Vilken tid – Kväll, höst (oktober). 

Vad – Dricker kvällste, fastnar i funderingar 

Varför – Något i trädgården påminner henne om X, får henne att börja sjunga 

 

Nästa del i arbetet blev att skapa en ”inre monolog”, alltså en undertext till den faktiska, 

sjungna texten. För mig var det ett bra sätt att analysera texten lite djupare, vad betyder det 

egentligen när hon säger ”en blomst jag giver dig, en lilja het som blod, men ren och vit som 

snö”? Man kan fundera kring om hon är oskuld, så att det syftar till något fysiskt, eller om det 

är sin kärlek hon pratar om. Jag tänkte mig det som en kombination – hon är beredd att ge allt 

hon har, kroppsligt och själsligt, till den här mannen, eftersom hon älskar honom så starkt.  

 

När vi började jobba med den på golvet så kan jag dock inte påstå att jag använde mig 

speciellt mycket att den inre monologen. Jag har flera gånger konstaterat att jag för det mesta 

tänker och minns saker i bilder och det faller sig därför naturligare för mig att se 

händelseförloppet lite som en film, som minnesbilder. Jag är övertygad om att för någon som 

tänker i första hand med ord så är det lättare att ta till sig den inre monologen och använda 

den som ett verktyg även i repetitionsarbetet.  

 

Vi pratade också på repetitionerna om vad mellanspelen
17

 betyder. I den här sången kommer 

flera lite längre mellanspel, och det är viktigt att man inte slutar vara med i händelseförloppet 

då, utan att man fortsätter att berätta även när man inte sjunger. Det finns mycket av stämning 

och emotionell laddning att ta intryck av även i mellanspelen till exempel i övergången 

mellan andra och tredje episoden.  

 

Nästa steg i Stanislavskij-arbetet var att använda sig av ”känslominnet”. När man hittat vilka 

känslor karaktären känner, ska man försöka hitta minnen av när man själv känt något 

liknande, för att förstärka kraften i känslorna. Stanislavskij menar att ”alla känslor vi kan 

känna är våra egna” (Benedetti, 1998, s. 1) och därför måste man utgå från egna erfarenheter 

när man skapar karaktären. Kjell Peder tyckte att jag skulle leta efter väldigt specifika 

tillfällen, inte en situation i stort utan nere på detaljnivå – hur kändes det precis när han sa 

sådär? Eftersom sången inte består av bara en och samma känsla, fick jag ändå hitta flera 

sådana ögonblick, tillfällen som passade in på vad Amalia skulle känna.  

 

Meningen är också att man sedan ska överföra de här känslorna till karaktären, genom att 

skapa en fiktiv situation som skulle få en att känna likadant. Dit kom jag dock inte med den 

här sången, utan valde istället att hålla fast vid mina egna minnen även när jag sjöng den på 

                                                 
17

 Mellanspel – instrumentala avsnitt mellan sånginsatserna i sången. I instrumentala verk är det de bitar där 

solisten har paus, eller i överledningen mellan olika teman i orkester och ensemblestycken. 
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konserten. Jag lyckades inte riktigt hitta känslan för den utan att göra så på den begränsade tid 

vi hade för förberedelsearbetet.  

 

Min kärlek, och någon annans – reflektion över arbetet med romanserna 

Jag brukar vara ganska bra på att gestalta den här typen av sånger, att med små medel och fina 

uttryck ändå skapa en atmosfär. Därför hade jag nog väntat mig att arbetet med de här 

sångerna skulle gå lättare än vad det faktiskt gjorde. Romanserna är de sånger i mitt arbete 

som jag uppfattar stå längst ifrån teatern, både operaariorna och cabarétsångerna var lättare att 

sätta in i teaterteknikernas sammanhang. Därmed inte sagt att jag tycker att det är ogörligt, 

eller att det inte är värt besväret. Man kan få ut mycket av både Stanislavskij och Tjechov 

även inför en romanskonsert.  

 

Känslan jag hittade vid den där första genomsjungningen av Det blir vackert där du går efter 

att Kjell Peder gett mig bilden av Maria Magdalena, var nog den enskilda höjdpunkten för 

mig personligen i arbetet med de här två sångerna. Däremot tänker jag mig att det i många fall 

faktiskt kan vara bättre, och enklare, att använda sig av Stanislavskijs tänk vid arbete med 

romanser, eller kanske ännu hellre att faktiskt låta dem vara så personliga som möjligt. 

Eftersom en romans sällan har ett större sammanhang (visst, texterna kan vara hämtade ur 

diktcykler eller likande, men det finns oftast inte en specifik, fortskridande handling på 

samma sätt som i en opera) så kan det ge en mer intim relation mellan artisten och publiken 

att låta det bli en berättelse direkt från en själv. Genom att låta Ur djupet av min själ handla 

om specifika människor och händelser i mitt eget liv, blev gestaltningen naturlig och mer 

äkta. Man blir dock också mer sårbar när man ställer sitt eget liv till beskådan (även om 

publiken inte är medveten om att man gör det) och det finns givetvis en anledning till att 

Stanislavskij säger att man ska ta det ett steg till och låta känslorna bli karaktärens igen och 

inte ens egna. För en romanssång kan det ändå vara värt att överväga, publiken vill oftast se 

en artist som vågar vara personlig och genom att tolka romanser lite på samma sätt som en 

popmusiker tolkar sina låtar, kanske man lättare kan skapa den stämningen.  

  

Musiken i dessa sånger är ganska detaljerat utskriven och man har mycket gratis redan av att 

göra det som står i noterna och skapa sig en bild av hur Frumerie tänkte sig att sångerna skulle 

gestaltas. I Det blir vackert där du går fick mellanspelen en viktig roll i och med att vi lät 

Jesus röra sig och påverka Maria där. Genom att lyssna på pianot fick jag direkt idéer om vad 

som utspelar sig. Även i Ur djupet av min själ fick mellanspelen en viktig funktion i 

händelseförloppet. 

 

Tanken med att jobba utifrån känslominne fick i Ur djupet av min själ bli lite modifierad, eller 

snarare avbruten, eftersom jag valde att på scen vara i mina egna minnen och inte modifiera 

dem. Att göra tydligt exakt vilka minnen jag skulle koncentrera mig på och när, gjorde det 

dock betydligt redigare än om jag bara mints en person eller en situation i allmänhet. Kjell 

Peder var på mig om att vara specifik och det tror jag verkligen är viktigt. 

 

Tjechov-övningen att ha sitt center i bröstet och försöka sjunga med en ”sol” som strålar ut 

därifrån var också bra, en övning som dessutom gav dubbel utdelning eftersom den också 

hjälpte till rent sångtekniskt. 
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Vrede 
 

Svegliatevi 

Den här sången hade jag en starkare relation till redan från början, eftersom jag har hört den 

sjungas många gånger och visste ungefär vad den handlar om redan innan jag började öva in 

den själv. 

 

Eftersom sången redan har en handling och en utvecklad karaktär, behövde vi inte hitta på en 

historia utan vi använde oss av originalstoryn.  

 

Där Maria Magdalena blev en kännare, så uppfattar jag Sesto mer som en tänkare. Inte heller 

han gör ju något direkt i den här arian, även om han hela tiden är på väg. Han vill rusa iväg 

och hämnas sin far, men tänker ändå igenom det innan han ger sig av. Det stämmer också bra 

överens med karaktären på musiken tycker jag, att han blir en ”pinne”. Eftersom det här är en 

väldigt upprörd aria, passar det med ett lite stelt, hackigt kroppsspråk. Jag funderade över 

vilken slags pinne han skulle vara, och kom till slutsatsen att han ändå måste vara en ganska 

böjlig pinne. Han är ung och snabb i rörelserna, så det kunde aldrig vara tal om till exempel 

en timmerstock eller en lyktstolpe. Jag upplevde också att det var bra att förlägga 

”energicentret” till huvudet. Det hjälpte för att få honom stressad och kvick i sitt 

rörelsemönster. Genom att flytta upp energin får man också känslan av en högre tyngdpunkt i 

kroppen, jämfört med ”bollen” som har sitt energicenter i höfthöjd ungefär. En högre 

tyngdpunkt gör att man blir mindre stabil, vilket jag tycker passar väl ihop med Sestos 

upprörda tillstånd. 

 

På repetitionerna jobbade vi med riktningar, för att få tydliga fokuspunkter. Vi skapade en 

bild där Sesto är i en sal på slottet. Rakt fram hänger ett stort släktvapen, där han kan hämta 

kraft och där hans fars ande ”finns”. Han kom in från höger, så där finns Sestos mor och även 

hans fars huvud. Det är också ditåt han kan gå om han bestämmer sig för att trots allt inte 

försöka hämnas. Den sidan representerar skräck men också flykt. Till vänster finns också en 

dörr, den han ska gå ut genom när han bestämt sig för att ge sig iväg för att hämnas.  

 

 
Ur mina anteckningar, skiss över Sestos riktningar 

 

Genom att arbeta med de här tre riktningarna fick jag något att gå på och utifrån det arbetade 

vi ganska improvisatoriskt. Så småningom la vi också till att Sestos mamma kommer in 

genom den högra dörren i slutet på B-delen, för att få ytterligare faktorer att hänga upp 

agerandet på. Detta kopplade vi samman med att A-delen kommer tillbaka, där kommer 
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nämligen ett ackord och en tydlig musikalisk impuls som det passade bra att lägga en fysisk 

reaktion på. 

 

Vid en repetition upplevde jag något väldigt speciellt med den här sången. Jag fick vad vissa 

musiker kallar för ”flow”. Det var som att jag hade kopplat förbi mitt eget tänkande och 

kunde vara helt närvarande i stunden. Jag följde mina impulser och fick en direkthet och 

närvaro som jag aldrig upplevt tidigare. Detta hade förmodligen flera anledningar. Delvis att 

vi arbetat hela förmiddagen med improvisationsövningar, vilket gjorde att jag var inne i det 

tänket, dels hade jag funderat ganska mycket själv sedan repetitionen innan och hade mycket 

jag ville prova. Tyvärr lyckades jag inte riktigt återskapa den känslan igen efter det, men det 

känns också som ett ganska vanligt fenomen: när man lyckas riktigt bra med något är det svårt 

att upprepa igen. 

 

Vorrei punirti indegno 

Vorrei punirti indegno har en hel räcka GC, eftersom den är tagen ur en opera. Vi valde att 

göra en blandning av egen tolkning och det som sker i operan. Exempelvis fick min Arminda 

vara ensam när hon sjunger den här arian, medan det i operan är så att hon direkt konfronterar 

Belfiore. Eftersom vi arbetade mot ett konsertant framförande, där jag var ensam på scen, 

kändes det bättre att arbeta med att även karaktären var ensam. 

 

Tack vare operan visste vi att Arminda var förälskad i och förlovad med Belfiore, även om 

hon tidigare haft en relation med Ramiro. Belfiore är den stora kärleken för henne, tror hon i 

alla fall. Han har nu sprungit på sin förra flickvän, som var hans stora kärlek, och kan inte 

släppa tanken på henne, vilket Arminda har lite svårt att hantera.  

 

Den här arian är egentligen bara en episod, det är svårt att dela upp den eftersom den i princip 

är en lång utskällning. Om man ser till hela operan så är det också logiskt att låta arian vara en 

egen episod, så jag valde att inte dela upp den.  

 

De sju V:na i den här sången blev som följer: 

 

Vem – Arminda, runt 28 år. Kär i Belfiore. 

Var – I ett avskilt hörn av trädgården. 

Varifrån – Har precis hört sin älskade Belfiore prata om en annan kvinna och 

rusat därifrån, övertygad om hans otro 

Vart – Bort, vartsomhelst, till honom eller inte till honom, hon är förvirrad 

Vilken tid – Eftermiddag 

Vad – Skäller ut honom i tanken. Kastas mellan ilska och förtvivlan 

Varför – Hon tror att Belfiore är otrogen och inte älskar henne längre 

 

Jag uppfattar en stor känslostorm hos Arminda i den här sången. Hon känner sig sviken och är 

både arg och förtvivlad. Samtidigt, i alla fall tänker jag så, är hon minst lika upprörd på sig 

själv för att hon inte bara kan vara förbannad helt enkelt. Jag är personligen inte någon som 

blir så här väldigt upprörd i första taget, så det var ganska svårt att hitta bra känslominnen till 

den här sången. Jag och Kjell Peder diskuterade vilka situationer som skulle kunna framkalla 

den typen av ilska och frustration hos mig – orättvisor, svek, mobbing etc. Här fick jag ett bra 

tillfälle att prova att hämta känslor från en situation som egentligen inte är densamma som i 

arian, och sedan försöka överföra det till en påhittad situation som stämmer bättre överens 

med handlingen. Frågan ”hur skulle jag känna mig om det här hände?” blev aktuell och vi 

pratade även en del om ”den stora passionen” och att vara riktigt, riktigt kär i någon.  
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Det blev i slutändan en kombination av egna känslominnen, från olika situationer, och fantasi.  

På sista repetitionen före konserten kände jag inte riktigt att jag hittade in i rollerna, jag var 

distraherad och blev otroligt frustrerad på mig själv. Jag tror att en hel del av den frustrationen 

kom med sen när det var dags för konsert, då upplevde jag att jag fick ut mycket mer av 

känsloregister i den sången än vad jag fått på något utav repen.  

 

Här använde jag mig också mycket av den inre monologen: förutom att ha en korrekt 

textöversättning la jag in egna repliker som låg bakom texten. I den här arian tyckte jag att det 

fungerade betydligt bättre än i romansen, kanske för att det är lättare att lägga in arga frågor i 

stil med ”varför gör han såhär?”, påståenden – ”han kunde väl åtminstone ha ringt!” och det 

som blev nyckelrepliken till den här arian för mig – ”jag hatar att jag fortfarande älskar dig!”. 

 

Musikaliskt flödar arian på mer eller mindre konstant. Den innehåller precis som Svegliatevi 

en A-del och en B-del, och där A-delen kommer tillbaka försökte jag hitta en tydligt 

annorlunda karaktär jämfört med första gången det sjungs. Arminda upprepar samma fraser 

väldigt många gånger, och det är nog ytterligare en anledning till att den inre monologen 

visade sig vara effektiv här. Det är något vi ofta måste förhålla oss till när vi sjunger 

operarepertoar – att texten inte är tillnärmelsevis lika lång som sången. Detta i sin tur gör att 

man måste hitta flera olika betydelser och olika sätt att säga samma ord.  

 

Ett annat verktyg som visade sig vara användbart är ”before-time”, alltså vad som har hänt 

innan sången börjar. Ifall man gör en hel opera, så är before-time vad som har hänt innan 

operan börjar och även innan varje gång karaktären går in på scen. Vilken är 

bakgrundshistorien? Här blev bakgrunden ungefär det som händer i operan innan, men också 

en del funderingar kring vad hon har upplevt tidigare, om hon har varit kär förut, vad hon 

kommer ifrån för förhållanden etc. Detta har betydelse för hur hon reagerar, så det var väldigt 

nyttigt att sätta sig in i det och göra sig en bild av vem Arminda är. 

 

Kontrollerade känslostormar – reflektion över arbetet med ariorna 

Överlag visade sig båda dessa sånger vara enklast att arbeta med. På förhand trodde både jag 

och Kjell Peder att det skulle bli betydligt svårare att hitta tillräckligt stora uttryck i de här 

sångerna jämfört med romanserna, som sedan visade sig vara betydligt klurigare.  

 

Ilska, eller vrede, är en stark och tydlig känsla som är lätt att komma ihåg. Alla kan vi nog dra 

oss till minnes något tillfälle när vi varit riktigt arga. Själv blir jag visserligen väldigt sällan 

arg, men det har givetvis hänt. Till skillnad från de romantiska sångerna, som är väldigt 

poetiska och målande, så är det här två arior med en tydlig riktning och ett budskap som inte 

går att missa. Det bidrar till att de är lättare att arbeta med, oavsett om vi pratar om Tjechov 

eller Stanislavskij. 

 

Båda dessa sånger är också ganska krävande sångtekniskt och musikaliskt – de är intensiva 

och kräver att man är engagerad i kroppen för att orka sjunga dem bra. Det påverkade också, i 

positiv bemärkelse, det sceniska arbetet eftersom det innebar att mitt kroppsspråk och sångsätt 

blev mer agiterat per automatik, vilket passade bra i det vi ville gestalta.  Däremot märktes här 

en risk att det sceniska och känsloyttringarna fick ta överhanden och ibland resulterade det i 

sångtekniken påverkades för mycket. Som sångerska får man aldrig bli okontrollerat arg, 

åtminstone inte på scen. 

 

Vad gäller Tjechov kontra Stanislavskij, så tycker jag att båda bjöd på bra verktyg här. Den 

inre monologen var väldigt bra att ha till Vorrei punirti indegno, eftersom sångens 
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upprepande av samma fraser gång på gång gör det svårt att bara utgå från den givna texten. I 

det förberedande arbetet med Sesto som karaktär tyckte jag framförallt att idén med att ha 

hans ”center” i huvudet – att han är en tänkare – var effektivt. Det skapade både snabbhet och 

agitation i hans rörelser, och att föreställa sig sin tyngdpunkt så högt upp skapar också en 

slags osäkerhetskänsla, i alla fall hos mig.  

 

 

Komik 
 

Gremlins 

Sången Gremlins hade jag aldrig hört innan jag hittade noterna i en notbutik i London. Det 

fanns inga inspelningar att tillgå, så här var det helt upp till mig, Ulla-Britt och gästande 

flöjtisten Kajsa Enqvist att göra den musikaliska tolkningen. Det handlar mycket om texten i 

den här sången och verserna är väldigt lika, så det var en utmaning att göra det varierat och 

intressant hela vägen. Så småningom gav sig det musikaliska mycket via det sceniska arbetet 

också. 

 

Gremlins deeds-done-list blev diger, sammanlagt hinner hen avslöja inte mindre än 17 olika 

bus. Utifrån den var det ganska lätt att bestämma sig för att Gremlin är en görande varelse. 

Konsekvenstänket finns där också förstås, men slutsatserna blir andra än vad vi förhållandevis 

väluppfostrade människor kanske skulle dra. ”Om jag gör såhär, då blir det nog riktigt illa. 

Det gör jag!” Gremlin njuter av att ställa till det för andra, att skadeglädjen är den enda sanna 

glädjen blir verkligen manifesterat i den här figuren.  

 

Efter att ha gjort listan och bestämt mig för att porträttera Gremlin som en görande varelse, så 

kom fortsättningen att han alltså är en boll av något slag. Vilken slags boll? Spontant tänkte 

jag på en studsboll, som hela tiden studsar upp igen och har mycket energi. Jag provade att 

röra mig lite som en boll och kände att jag fick mycket rörelseenergi av det. Det är svårt att 

vara stilla om man är en boll! 

 

En annan sak som jag jobbade med i den här sången var arketyper. Vilken slags arketyp är 

Gremlin? Jag tänkte mig hen hela tiden som grön liten varelse med stora öron och ögon, lite 

som husalferna skildras i Harry Potter-filmerna och även med vissa inslag av Gollum så som 

han porträtteras i Sagan om ringen-filmerna, fast den här figuren är förstås inte lika störd som 

Gollum, åtminstone inte på samma sätt. Även Grinchen från filmen ”How the Grinch stole 

Christmas” figurerade som inspirationskälla till Gremlins utseende och beteende. 

 

 
Ur mina anteckningar, skiss av Gremlin i samband med funderingar kring arketyper 
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Eftersom Gremlin är så liten, blev en annan av Tjechovs övningar (Petit, 2010, s. 77) väldigt 

användbar. Den kallas Changing the body – the imaginary body och går ut på att man böjer 

sig framåt, rullar ner med ryggen kota för kota, och när man sedan rullar upp igen, ska man 

föreställa sig att man har en annan längd än den verkliga, till exempel att man är en meter 

lång, eller att man är tre meter lång. Det är för mig en fascinerande övning, eftersom den 

verkligen är effektiv.  När jag föreställde mig att jag var tre meter lång, kändes det verkligen 

så och jag ville röra mig majestätiskt och långsamt för att inte krocka med något. När jag 

föreställde mig att jag var en meter lång, kände jag mig nästan lite hoptryckt och som om jag 

skulle behöva sträcka mig efter allt. Att kombinera det med att försöka vara en boll, gav en 

intensiv upplevelse av hur Gremlin skulle kunna röra sig och vara. Dock hade jag behövt 

arbeta betydligt längre med dessa förövningar, för att riktigt kunna ta med det in på repetition 

och scen, jag lyckades inte befästa det helt och hållet. 

 

På de första repetitionerna pratade vi om vilka alla människorna som råkat ut för Gremlin var. 

Kjell Peder uppmanade mig att se dem framför mig, som om det var en film där Gremlin, den 

enda tecknade figuren, smyger runt och pratar i deras öron utan att de hör hen. ”Vem tror du 

gjorde det där i morse när du hade så bråttom då? Va? Va? Jo, det var jag det ser du...” Jag 

delade upp deeds-done-listan i små grupper, med ett, två eller tre spratt i varje grupp, så att 

vissa människor bara fått ett spratt, medan andra råkat ut för flera hemskheter. Vi lät också 

olika spratt betyda olika mycket för Gremlin. Hen fick vara stoltare över vissa grejer än andra.  

 

Något annat som var viktigt i arbetet med att skapa Gremlin, återknyter också till att hen gör 

först. Hen är en impulsstyrd varelse, och rör sig därför kvickt. Snabba rörelser med huvudet, 

snabba beslut. Gremlin växlar också snabbt mellan stillastående och full fart.  

 

I vidarearbetet jobbade vi med riktningar och hur Gremlin rör sig. Hur går hen? Jag fick låtsas 

att alla människorna fanns på scenen och att jag smög runt dem och pratade till dem. Som om 

de var på ett möte där alla missnöjda människor samlats för att kräva att någon hölls ansvarig. 

I förlängningen valde vi att låta sången riktas direkt ut till publiken, att det var de som var 

människorna som råkat ut för Gremlins illvilja. Det var en utmaning och samtidigt kändes det 

självklart, när det väl var konsert, att kommunicera direkt med publiken på det sättet.  

 

Chit-Chat 

Chit-Chat är också en lösryckt sång, men det är lättare att plocka ut givna omständigheter ur 

texten här än i Ur djupet av min själ. Precis som i Gremlins så händer det väldigt mycket, och 

även om man har mycket frihet att utforma både karaktären och omgivningen, finns det också 

mycket att hämta i texten. Här fick jag verkligen tillfälle att använda mig av mitt sätt att tänka 

i bilder. Vilka är alla människorna som hon skvallrar om? Hur ser de ut? Var befinner de sig?  

 

Jag skrev en lång bakgrundshistoria om den här karaktären. Jag döpte henne till Bitsy 

(Elizabeth) och eftersom jag uppfattar henne som lite äldre, så fick hon ha ett ganska långt liv 

bakom sig. Jag summerade det i en text som blev ganska lång och det var verkligen något som 

jag fick stor nytta av i den här sången. Jag skapade helt enkelt en förklaring för mig själv om 

varför hon beter sig som hon gör. Kjell Peder pratar ofta om att försvara rollen – att man inte 

ska ställa sig vid sidan av sin karaktär och liksom spela den ironiskt, utan att man verkligen 

ska gå in för att göra den trovärdig – oavsett om man spelar en väldigt älskvärd person eller 

en massmördare. Här handlar det om en kvinna som är ganska otrevlig och pratar mycket skit 

om andra, något som jag personligen gärna vill tro att jag inte gör. Samtidigt vet jag att jag, 

liksom väldigt många andra, ändå tycker att det är väldigt roligt att skvallra. Således var det 

inte alltför långt bort att hitta den här kvinnan inom mig själv. Det blev dock mycket enklare 
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att förstå henne genom att skriva den här bakgrundsberättelsen, och på så vis ge henne 

anledning att bete sig som hon gör. Jag föreställde mig att hon var uppvuxen med en mamma 

som betett sig likadant, att deras hem var en skvallercentral, och att hon skapat sig en 

högstatusposition på sin skola genom att veta och berätta saker som ingen annan kände till – 

jag placerade detta en bit tillbaka i tiden och tänkte mig att hennes mamma var sömmerska 

och att alla kom via henne för att skvallra lite. På så vis fick Bitsy, som var skicklig på att 

tjuvlyssna, tillgång till massor av värdefull information som hon sedan i lagom doser kunde 

sprida vidare bland sina väninnor. Eftersom hon alltid gjort så, fann hon det naturligt och 

självklart att fortsätta.  

 

De sju V:na: 

Vem – Elizabeth, ”Bitsy”. Äldre dam som själv tycker att hon är väldigt fin. 

Var – På ett flott hotell mitt i den lilla stan, där det serveras Afternoon Tea 

Varifrån – Hemifrån, mött samma man med tvätten igen. Bor i ett typiskt litet 

Town-house med gul dörr och mycket bra utsikt över torget. 

Vart – Hem till sonen och hans fru på middag, fast först hem och byta om. 

Vilken tid – Eftermiddag, söndag i maj. Ungefär 20 år sedan. 

Vad – Avnjuter en Afternoon Tea med några väninnor, tittar på folk och skvallrar. 

Varför – För att det är så KUUUUL! 

 

Att hitta lämpliga känslominnen till den här sången var både lätt och svårt. Lätt, eftersom jag 

kan relatera till att jag också tycker att det är roligt att skvallra, och har många minnen av att 

sitta med kompisar och höra/berätta saker som absolut skulle klassificeras som skvaller. Svårt, 

eftersom det, precis som i Gremlins, är en sång med väldigt många saker som händer, snabba 

skiften och därmed också väldigt varierat med känslorna. Det krävs väldigt många 

känsloögonblick för att få hela sången levande, och i slutändan blev det nog ganska mycket 

fantasi och improvisation i det här framförandet. Jag upplevde själv att jag gjorde den här 

karaktären ganska stereotyp i sin gestik, det kändes lite manierat och inte helt äkta, men om 

man ser det som ett cabaretnummer, så kanske det inte heller behöver vara fel. 

 

En intressant observation är också att Bitsy inte alls blev den typ av kvinna som vi hade tänkt 

först – jag ville från början göra henne till en ganska småsint, bitter kvinna, men när vi 

repeterade så kom det istället fram en ganska elegant dam som helt enkelt roar sig storligen 

med att berätta allt hon vet om andra. Jag antar att den karaktäriseringen låg närmare mig än 

den bittra kvinnan som jag strävat efter. Eftersom hon dök upp så pass naturligt, valde vi att 

fortsätta arbeta med den formen på sången.  

 

Eleganta Elizabeth och busiga bollen – reflektion över arbetet med cabaretsångerna 

Sången Gremlins tror jag hade varit svår att komma åt enbart med Stanislavskijs metoder, i 

alla fall så som jag har tolkat dem. Eftersom Gremlin, i min värld, är en liten grön varelse med 

stora öron, passade Tjechovs metod att gå utifrån och in väldigt bra. Hur rör sig en Gremlin? 

Vilka tydliga karaktärsdrag har figuren? Det blev självklart att ta ut rörelserna och gå 

”utanför” min egen personlighet. 

  

I Chit-Chat försökte jag istället hitta den del av mig som uppskattar skvaller och leka med det. 

Karaktären Bitsy landade som sagt inte alls där jag först hade tänkt, och det kändes på sätt och 

vis lite synd, det hade varit intressant att jobba vidare mot att hitta den bittra, gnälliga tant 

som vi först hade planerat. Det hade varit en större utmaning för mig och kanske hade vi inte 

hunnit ända fram med den begränsade tid vi hade för att arbeta med det. Det är möjligt att det 

hade gått lättare att hitta en sådan karaktär om vi istället jobbat med den här sången utifrån 
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Tjechovs teknik– genom att utgå från sig själv och sina känslor och erfarenheter, kommer 

karaktären, i alla fall med vårt sätt att arbeta, också att hamna närmare en själv. Eftersom man 

utgår från sig själv, är det svårare att komma fram till en karaktär som står i bjärt kontrast mot 

ens egen personlighet.  

 

I båda sångerna mal verserna på ganska likartat rent notmässigt, och det är upp till uttolkarna 

att variera med dragningar, markeringar och så vidare. Flöjtstämman i Gremlins ger 

visserligen en del input, men i övrigt upplevde jag inte att jag hade så mycket hjälp av 

musiken här. Däremot var friheten större jämfört med de andra sångerna, i och med att de 

inbjuder till mycket rubateringar
18

, vilket passade karaktärerna bra. Det var enklare att vara 

impulsiv och gå på de ingivelser jag fick i stunden, inte bara sceniskt utan även musikaliskt.  

 

Övningen att skriva before-time till Bitsy i Chit-Chat var användbar här, och Tjechovs övning 

med den imaginära kroppen var också intressant att arbeta med, för att föreställa sig hur en 

figur som bara är ungefär en meter lång uppfattar världen. Även övningen stick-ball-veil, att 

försöka vara en boll och aldrig bli stilla, gav mycket i det inledande arbetet med Gremlins. 

 

  

                                                 
18

 Rubato – avvikelser från angivet tempo 
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Fantasi vs verklighet – helhetsreflektion över arbetet 
 

Det är svårt att veta exakt vad som gjorde konserterna olika. Jag hade olika infallsvinklar och 

tog fasta på olika saker, men man får också ta i beaktande att jag själv, som scenperson, 

utvecklats genom hela processen och vågade mer från början när vi arbetade med 

Stanislavskij.  

 

 

Quick-fix eller långsamhetens lov – skillnader i upplevelsen av arbetet 
Jag upplevde att det gick snabbare att komma fram till en trygghet i det sceniska framförandet 

med Tjechovs metod, men i gengäld kändes det också som att arbetet stagnerade efter ett tag. 

Stanislavskijs process tog längre tid men där fanns det också mer att utveckla efter hand. Här 

finns dock också en tydlig skillnad mellan de olika sångerna. I arbetet med Det blir vackert 

där du går hittade vi en så fin bild från början och sedan försökte jag hitta tillbaka till den 

känslan gång på gång utan att riktigt lyckas, medan Gremlin fortsatte utvecklas hela tiden och 

hade gått att arbeta med ännu längre. Så det kanske inte enbart handlar om metoden här utan 

även om att jag i arbetet inför Tjechov-konserten hade fler tydliga upplevelser av att vara 

framme vid hur jag ville att det skulle kännas. I Stanislavskij-arbetet kom den känslan, i alla 

fall i Vorrei punirti indegno, istället på konserten.  

 

Om man ser till konserterna som helhet så var jag lite noggrannare med allt runtomkring 

också inför första konserten. Jag hade övat in mitt inledande snack bättre och var överlag lite 

bättre förberedd, vilket också kan ha bidragit till att det kändes som att arbetet stagnerade lite. 

Inför Stanislavskij-konserten var jag snarare kvar i ett arbetsflöde när det var dags för konsert. 

Mellansnacket var mer improviserat, även om jag hade förberett det så blev det mindre 

manusartat och kom istället närmare mitt eget sätt att prata. En åskådare som var på båda 

konserterna uttryckte det som att hen upplevde att jag på den första konserten var i en roll, 

hela tiden medan jag i den andra kom in som mig själv och gick över i rollerna sedan. Jag kan 

förstå vad hen menar, och i viss mån hålla med. Även om jag inte planerade att gå in i en 

”roll” när jag inledde Tjechov-konserten, så blev det på sätt och vis så att jag spelade rollen 

som mig själv. Pratet var inövat och regisserat, medan det till den andra konserten var mer av 

stundens ingivelse.  

 

Kanske berodde det på att jag kände mig bekvämare i situationen eftersom det var andra 

gången. Det kan också ha berott på att jag inför den andra konserten var tvungen att befinna 

mig nära mig själv, eftersom jag på ett annat sätt bottnade i mina egna erfarenheter och 

känslor i gestaltningen av sångerna. Det skulle i så fall vara en effekt som jag inte hade räknat 

med från början, att olika sätt att arbeta med sångerna också påverkar hur jag beter mig och 

hanterar konsertsituationen utöver det musikaliska. 

 

Jag kan inte säga att jag finner den ena metoden bättre än den andra, det handlar för mig 

mycket om vad det är för sång och sammanhang. Där man har lätt att relatera till egna 

erfarenheter och minnen, så kan Stanislavskij fungera bäst, medan det i en situation där man 

inte har några direkta länkar till karaktären eller situationen, kan vara enklare och mer 

förlösande att arbeta med Tjechov. 

 

I publikens kommentarer efter konserterna framgick det att mitt arbete gett resultat. Flera 

påpekade särskilt att jag hade bra uttryck och efter Tjechov-konserten fick jag också flera 

kommentarer om att jag hade ett fint fokus. Frågan om vilken konsert de föredrog gav olika 

svar från olika personer, vissa föredrog Tjechov och vissa Stanislavskij. Själv kan jag inte 
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riktigt säga att jag har en favorit. Arbetet inför Imagination skiljde sig mer från hur jag 

vanligtvis arbetar och det gjorde den processen lite mer spännande, men i slutändan fick jag ut 

ungefär lika mycket resultat av båda metoderna, kanske ännu lite mer av att arbeta med 

Stanislavskij. Det var mer psykiskt uttömmande att arbeta med den andra konserten, en 

naturlig följd av att fundera och använda sig så mycket av sina egna känslor och minnen. Det 

var också lite svårare att hålla koll på sångtekniken i arbetet med den konserten, eftersom jag 

gick mer in i känslorna än jag gjorde första gången. Detta faktum gav vissa kvalitéer också, 

men i det långa loppet är det en absolut nödvändighet för en sångare att behärska sitt 

instrument i alla situationer och inte tappa kontrollen på grund av känslor eller andra störande 

moment. Om man inte sjunger med rätt teknik kommer man att slita ut sig röstligt. Därför 

måste man, i synnerhet vid sceniskt arbete, hela tiden ge akt på att man inte släpper den sidan 

av sitt tänkande.  

 

Som skådespelare är man både sig själv och en karaktär på scenen. Man kan inte ta bort sig 

själv ur ekvationen utan istället måste man ha ett slags tvådelat fokus. Som sångare har man 

nästan ett tredelat fokus – man har sig själv, karaktären och musiken. Alla tre delarna måste 

vara med, men illusionen vi strävar efter är att publiken endast ska se karaktären, rollen jag 

spelar.  

 

Det som är jag, sångteknik och musicerande, ont i en fot eller vad som helst, måste existera 

bakom det som publiken ser. I arbetet med Ur djupet av min själ valde jag att låta mina egna 

minnen och känslor stå för berättelsen, men jag berättade fortfarande en historia. Vi pratar 

ofta om att vara personlig, men inte privat, på scen, och det sammanfattar ganska bra hur jag 

försökte arbeta med den sången. Det finns olika sätt att komma dit och vi har här utforskat 

och provat några av dem, med mer eller mindre framgång. 

 

 

Alla vägar bär till Rom – att börja med det fysiska eller det psykiska 
I mångt och mycket säger Stanislavskij och Tjechov samma sak om skådespeleri. Tjechov 

konstaterar till exempel att ”…This is the most beautiful thing, and especially for an actor 

who shows his whole being and nothing else on the stage. Then we will immediately become 

artists in the highest sense of the word.“ (Petit, 2010, s. 9). Benedetti säger något liknande om 

Stanislavskij: “Stanislavski believed that the actor most likely to affect an audience 

profoundly is the actor who behaves most like a complete human being, thereby stirring not 

merely their emotions but their minds as well.” (1998, s. 2). De arbetar båda mycket med 

fysiskt skådespel, att fysiskt gestalta känslor och händelser. 

 

När jag började läsa Petits bok The Michael Chekhov Handbook kastades jag mellan känslan 

av att ”det här är ju självklart, varför har ingen sagt det här förut?” och ”nu fattar jag faktiskt 

ingenting”. På samma sätt pendlade jag också mellan känslan av att ”det verkar så lätt” och 

känslan av att det nog krävs en enorm talang för att klara av att använda sig av Tjechovs 

teknik. Han talar ofta om att skådespelaren måste arbeta utifrån sin talang. Jag uppfattar dock 

inte användandet av ordet talang på riktigt samma sätt som i andra sammanhang, där talang är 

något som är få förunnat, utan får snarare känslan av att Tjechov menade att det är något vi 

alla besitter, om än i större eller mindre grad. 

 

Stanislavskij säger att man endast kan använda sig av det man har inom sig själv. Det är 

förvisso helt sant, men för mig kändes det först som en ganska begränsande sanning. Om man 

aldrig har känt alla de känslor som rollen känner, kan man då heller inte gestalta dem? Men 
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faktum är ju att det är precis det skådespelare gör hela tiden, gestaltar karaktärer som är långt 

ifrån dem själva i personlighet och agerande. 

 

Tjechov menar att vi genom att använda vår fantasi kan nå långt utanför vår egen 

personlighets gränser. Genom att föreställa oss hur en karaktär beter sig eller känner, trots att 

vi själva aldrig upplevt eller skulle kunna se oss reagera på samma sätt, kan vi med fantasins 

och empatins hjälp ändå skapa en trovärdig tolkning. Det säger egentligen inte emot 

Stanislavskijs metod, men för mig var det lättare att ta till sig i Tjechovs tappning.  

 

Jag upplever ändå att Tjekhov och Stanislavskij har tydligt olika infallsvinklar till problemet 

hur ska vi som artister få fram en så trovärdig karaktärisering som möjligt på scenen? Väldigt 

förenklat skulle man kanske kunna säga att – så som jag tolkat dem – Tjechovs teknik går ut 

på att hitta känslorna genom fysisk rörelse, medan Stanislavskij snarare strävar efter att hitta 

den fysiska rörelsen genom känslorna. 

 

Det är mycket möjligt att Tjechov själv i sin teknik inte alltid strävade efter att göra agerandet 

realistiskt, och med hans metod är det också lättare att gå längre bort ifrån vad som känns 

realistiskt och naturligt. I arbetet med Gremlins, till exempel, hade Stanislavskijs metod 

kanske inte fungerat helt tillfredsställande, eftersom det vi skapade där inte var en realistisk 

figur utan snarare något slags sagoväsen. Även om det inte är realistiskt (en liten grön varelse 

som springer runt och busar med folk är inte helt realistisk) så kan det ändå vara berörande. 

Vi ifrågasätter inte att djuren i Lejonkungen kan prata; på samma sätt kan man sträva efter en 

äkthet i gestaltningen även av det som inte är helt logiskt riktigt. 

 

Det finns inte heller något som säger, att man inte kan få blanda metoderna. Jag uppskattar 

sättet man utgår från olika delar av kroppen i Tjechovs metod – huvudet, bröstet eller 

bäckenet, och det är något jag kan tänka mig att använda mig av även om jag arbetar med 

emotional memory eller de 5 V:na. För att resultatet ska bli så bra som möjligt, måste man 

utgå från vad som passar var och en i varje enskild situation.  

 

 

Metodernas praktiska magi – övning ger färdighet 
Många av övningarna jag har arbetat med visade sig effektiva och användbara. I 

förberedelserna inför det sceniska arbetet är before-time och V:na två starka Stanislavskij-

övningar, medan deeds-done-list är ett bra verktyg för att skapa sig en bild av sin karaktär om 

man jobbar utifrån Tjechov.  

 

Lite längre fram i processen kommer man till emotional memory och inner monologue, två 

Stanislavskij-övningar jag arbetade mycket med. Jag uppfattar dem som lite svårare att arbeta 

med, de kräver självinsikt och simultankapacitet (i alla fall inner monologue), men när man 

lyckas är de desto mer givande. Med Tjechovs teknik jobbade jag istället vidare med life-

body, och övningarna stick-ball-veil, imaginary centre och imaginary body. Samtliga var 

effektiva för att hitta ett rörelsemönster, hållning och utseende för karaktären.  

 

En hel del av Tjechovs övningar handlar om kroppsmedvetenhet och föreställningsförmåga 

utifrån fysisk kunskap. Genom att till exempel först veta exakt var ens egen arm är och hur 

den känns, kan man sedan föreställa sig att man har fler armar, eller att ens arm plötsligt är 

dubbelt så muskulös. Det är intressanta och ibland ganska svårgreppbara övningar, som 

kräver att man gör dem många gånger och med stor koncentration. 
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Stanislavskijs tillvägagångssätt uppfattar jag som mer mentalt. Man går via en psykisk 

medvetenhet och plockar ur sina egna erfarenheter och minnen för att skapa sin karaktär. 

Mycket av det arbetet har jag inte hittat specifika övningar för, utan det har blivit en 

kombination av förberedelsearbete och övning i samband med sångerna. Ett mer långsiktigt 

hjälpmedel är att skriva detaljerad dagbok för att underlätta sin egen minnesprocess. Vi gjorde 

även en övning under ett pass i mental träning här på skolan, tillsammans med läraren Lona 

Mohr-Villadsen, som gick ut på att man blundandes går igenom olika känslolägen. Ångest-

ilska-glädje-sorg, till exempel. Man håller fast vid känslan tills man är säker på att man har 

hittat den, sedan byter man. Detta är en övning som när man gjort den några gånger ska gå på 

under en minut, men i början kan man behöva längre tid. För mig passar den bra in i 

Stanislavskij-arbetet eftersom den också utgår från ens eget inre. När har jag känt dessa 

känslor? Hur kändes de för mig? Och så vidare. 

 

 

Hjälpt eller stjälpt - musikens inflytande på gestaltningen 
En stor skillnad mellan sångare och skådespelare, är att vi förutom text även har musik att 

förhålla oss till. Vi kan inte vara helt impulsiva, vi får inte lov att säga och arbeta med texten 

precis så som vi vill, för mellanhanden kompositören har redan gjort mycket av tolknings-

arbetet. Vi har ofta väldigt exakta insatser, och parametrar som tonhöjd, tonlängd, dynamik 

etc. är redan utstakade. Det skulle kunna ses som en begränsning, men faktum är att det i de 

flesta fall är oss till hjälp. ” Hvor ord svigter, taler musikken
19

” ska Hans Christian Andersen 

ha sagt (Nordsprog, 2013) och det tycker jag verkligen stämmer. Musiken ger oss en källa att 

hämta inspiration ifrån när vi gestaltar våra sånger, och genom att dra nytta av den, snarare än 

irritera oss på att vissa meningar inte blir som vi har tänkt oss för att kompositören tänkte på 

ett annat sätt, har vi oändligt mycket hjälp i vår strävan att skapa något som berör vår publik.  

 

I mitt arbete har jag flera konkreta exempel på detta, som mellanspelen i Det blir vackert där 

du går och Sestos reaktion på öppningsackordet till omtagningen i Svegliatevi. Dessutom 

finns tydliga karaktärsskiftningar i Ur djupet av min själ som väl stämmer överens med de tre 

delar jag skilt åt i texten. Både Svegliatevi och Vorrei Punirti Indegno är allegrosatser
20

, 

skrivna med ett tonspråk och ett driv som tydligt visar att det är upprörda känslor det handlar 

om. Även om man inte förstår ett ord av texten, är det uppenbart att det inte är fråga om glad 

musik. 

 

  

                                                 
19

 Där ord sviker, talar musiken (danska) 
20

 Allegro är en tempoangivelse som betyder snabb. Sats är en del av ett större verk, i detta fall operor. 

http://www.nordsprog.dk/liknande/dk_36561
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Slutdiskussion 
 

När jag började med mitt arbete hade jag begränsad insikt i Stanislavskijs metod och ännu 

mindre koll på Tjechov. Under projektets gång blev det uppenbart att de inte står så långt ifrån 

varandra som jag kanske trodde från början. Eftersom jag arbetade med Stanislavskijs metod 

så som den såg ut i slutet av hans liv, blev skillnaderna ännu mindre än om jag hade arbetat 

med en lärobok från ett tidigare skede i hans karriär. Hade jag valt att arbeta med till exempel 

Brecht istället för Tjechov skulle skillnaderna måhända ha varit större, men å andra sidan, 

eftersom konserterna strävade mot samma mål – trovärdighet – så tycker jag att de olikheter 

som finns mellan Stanislavskij och Tjechov var tillräckliga. De gav ett intressant material att 

arbeta med och jag förberedde mig på olika sätt inför de båda konserterna. 

   

Det var också omöjligt för mig att följa de båda metoderna så som deras skapare själva 

menade att de skulle användas – det hade krävt flera års studier och mycket långa 

repetitionsperioder. Istället fick mitt arbete utgå ifrån hur jag har uppfattat de båda metoderna, 

anpassat till de förutsättningar jag haft. Jag valde att arbeta konkret med vissa verktyg, 

övningar och hjälpmedel som de olika metoderna erbjuder och därigenom prova olika sätt att 

tänka kring och arbeta med scenisk gestaltning. 

 

Det är uppenbart att om man ser mitt arbete som en ren jämförelse mellan två 

skådespelartekniker, så har jag inte gjort någon av dem full rättvisa. Det var emellertid inte 

heller meningen, utan syftet var att undersöka hur teknikerna kan fungera som hjälpmedel vid 

konsertföreberedelse. Ur det perspektivet har jag arbetat både med förberedande övningar och 

mer specifika sceniska övningar, som var förhållandevis enkla att applicera i ett mer 

kortsiktigt arbete och som jag tror att andra också kan ha nytta av.  

 

I det faktiska arbetet med de olika teknikerna ser vi tydligt att Tjechov och Stanislavskij har 

olika sätt att komma åt en levande gestaltning. Övningar som ”stick-ball-veil” och att arbeta 

med sin ”life-body” handlar i grunden om kroppsmedvetenhet och förmåga till fysiskt uttryck, 

medan verktyg som ”inner monologue” och ”emotional memory” mer handlar om psykisk 

medvetenhet och att hitta mentala bilder för att komma åt känslor och uttryck den vägen.  

 

Både de övningar som verkar utifrån ett fysiskt perspektiv och de som verkar utifrån ett 

psykiskt perspektiv har sina fördelar. Jämfört med att inte göra något förberedande arbete alls, 

är nog i och för sig alla övningar till fördel för den sceniska gestaltningen, men det finns 

mycket bra saker att hämta i de här metoderna. Det finns dock tillfällen där vissa övningar 

också kan bli begränsande. I mitt arbete ser vi exempel på detta i utformningen av Chit-Chat, 

där karaktären inte fick den svärta och bitterhet som jag egentligen hade tänkt mig. Andra 

gånger fungerade de optimalt, som i Vorrei punirti indegno, där mina egna känslor verkligen 

förstärkte gestaltningen.   

 

Jag har valt att kalla mitt arbete för ”Sann på Scen” och en stor del av den undersökande 

processen handlade just om att hitta någon slags sanning, eller trovärdighet, i gestaltningen av 

sångerna. Huruvida jag har lyckats med det är kanske inte upp till mig att avgöra, men jag kan 

konstatera att jag åtminstone trodde mer på mig själv. Jag kände mig betydligt säkrare i 

situationen och med mina karaktärer, än jag vanligtvis har brukat göra i liknande 

sammanhang. I responsen från publiken efter konserterna kan också konstateras att de 

upplevde mig som uttrycksfull och berörande, i synnerhet i konsert nummer två.  
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I mitt arbete hade jag tre frågeställningar, som har fått svar under arbetets gång. Under 

rubriken ”Beskrivning av arbetets musikaliska och sceniska material” har jag redogjort för 

Tjechovs och Stanislavskijs tekniker generellt, och mer detaljerat beskrivit de delar jag valt att 

arbeta med. Under rubriken ”Beskrivning av projektets genomförande” har jag redovisat hur 

min arbetsprocess sett ut och där finns också tydligt utskrivet hur de olika övningar jag arbetat 

med fungerat i arbetet. Här har jag även skildrat hur musiken påverkat mitt sceniska arbete.  

 

Uppsatsen, med tillhörande videoklipp, kan ses som en introduktion till att arbeta med 

Stanislavskij och Tjechov i ett konsertförberedande sammanhang. Den kan också läsas av den 

som vill hitta fler sätt att arbeta med scenisk gestaltning och av den som är nyfiken på de båda 

ryska lärarna i allmänhet. För den som vill fördjupa sig mer i Tjechov och/eller Stanislavskij 

kan jag varmt rekommendera Benedettis och Petits böcker, som båda är lättåtkomliga och 

upplagda så att man praktiskt ska kunna ta till sig metoderna.  
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Slutord   
 

Bland det första som dök upp när jag och Kjell Peder på ett tidigt stadium diskuterade det här 

arbetet, var att acceptera hur man själv är och inte försöka vara på något annat sätt, bara för att 

man tror att det förväntas av en. Genom att jobba utifrån sig själv där man är just nu, istället 

för att först försöka stoppa in sig själv i någon slags ram för hur man borde vara, har man 

större möjligheter att skapa något intressant. När man är trygg i hur man själv är, är det också 

lättare att acceptera att det finns människor som är på andra sätt, som beter sig och tänker 

annorlunda än man själv. Bara för att man själv inte nödvändigtvis skulle välja att göra si eller 

så, betyder det inte att man inte kan göra det i en rollgestaltning, och det är inte fel att hämta 

inspiration från människor runt omkring en.  

 

En sidoaspekt av det här arbetet har för mig varit alla funderingar kring vad jag egentligen är 

bra på. Vilka styrkor har jag och hur kan jag utnyttja dem? I en utbildningssituation, där man 

befinner sig för att utvecklas och förbättra sina svagheter, är det lätt att bara snöa in på det 

man inte kan och glömma bort att man faktiskt kan väldigt mycket redan. Genom att dra nytta 

av sina starka sidor är jag övertygad om att man även kan förbättra sina svagheter. 

 

Tjechov hävdade att hans metod endast var ett resultat av självobservation – så här fungerar 

jag och så här tar jag mig an en roll. Det tror jag vi kan lära oss av, att observera oss själva 

och fundera över hur vi fungerar i olika situationer och hur vi lär oss saker. Tänker du i första 

hand i ord eller bilder? Är du själv mer av en pinne, en boll eller en slöja? Hur ser din inre 

monolog ut till vardags? 

 

Det kan finnas flera sätt att hjälpa sig själv i arbetet. Om man skriver dagbok, kanske man har 

bättre möjligheter att minnas situationer, som sedan kan vara till hjälp i arbetet med 

känslominnen. Det kan vara värt att skriva lite extra, att också beskriva omgivningen och 

olika saker som kan trigga en känsla eller hjälpa en att bättre minnas det man trodde man 

glömt. Det är dock viktigt att komma ihåg att Stanislavskij inte tyckte att man skulle gräva 

djupare än man faktiskt mindes. Om man har förträngt vissa saker, finns det en anledning till 

det, och skådespeleri bör inte vara terapi, i alla fall inte när man arbetar med Stanislavskij. 

 

Sist men inte minst – glöm inte bort varför vi håller på med musik. Jag har ett minne av en 

repetition med en blåskvartett för många år sedan, när alla i ensemblen var på dåligt humör. 

Vi var gnälliga och lättretade, spelade inte alls bra och skyllde på varandra likväl som på oss 

själva. Mitt i alltihop la vår flöjtist ner sitt instrument och räckte ut händerna med orden: 

- Nej, nu tar vi varandra i händerna allihop, och så blundar vi och andas och kommer 

ihåg att vi är här för att vi älskar musik! 

Trots att det kändes ganska fånigt där och då och ingen av oss kanske gjorde det helt på allvar, 

så slog det ändå an en sträng och repetitionen gick faktiskt mycket bättre efteråt. Det är lätt 

hänt att man tappar bort glädjen mitt i övningsfrustration, stress och prestationsångest.  Då är 

det nyttigt att påminna sig ibland om att varför vi sysslar med det här.  

 

För att det är det bästa som finns. 
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Bilaga 1 
Texter till sångerna samt översättningar av de italienska ariorna. 

 

Ur Hjärtats sånger, G. de Frumerie 
 

Det blir vackert där du går (nr 2) 

Det blir vackert där du går 

Marken, stigen,  

stranden som du följer 

Allt tycks ljusna, glädjas 

Allt som ser dig 

 

Kan väl jorden glädjas  

för att någon stiger på den? 

Trampar på den? 

En som den älskar? 

 

Fråga inte mig 

Jag ser blott skenet,  

hur det dröjer kring dig 

Svävar över marken 

Som om jorden log 

 

Stig på den,  

som gläds att se dig lycklig 

Blott inte hårt, 

 som om du visste 

Att du var älskad 

Ur djupet av min själ (nr 4) 

Ur djupet av min själ 

Där det är vår hos mig 

Där blomsterängar stå 

 

En blomst jag giver dig 

En lilja het som blod 

Men ren och vit som snö 

 

Den leva kan hos dig 

Och den hos dig kan dö 

 

När bladen bredas ut  

Och deras doft dig når 

Då vet du att min själ 

Som ljusa ängder står 

 

Den vissnar i din hand 

På ljuv och älskad bår 

Ett minne blott hos dig 

Utav ett hjärtas vår 

 

 

Ur Life is full of other people, B. Roe.

 

Chit-Chat 

I’m not one to gossip, as you are aware,   

But certain things have to be said 

I shudder to mention than woman’s intention 

At midnight on Friday, to Fred 

 

That man with the stomach and the Churchill cigar 

Could tell you a story or two 

Most of them are somewhat more than bizarre,  

But I don’t like gossip, do you? 

 

He travels in undies; they say he’s quite big 

The man with the pipe, and the hair 

Don’t quote me, that prig 

(that’s the girl in the wig) 

Well, he takes all his washing in there 

 

And what of the girl with the moth-eaten mog,  



 

 

 

Who plays with her goose on a leash? 

She goes for a jog with a three-legged dog,  

A very odd lady indeed 

 

I’m not one to pry, but you have to admit 

That couple who comes every day 

Are sister and brother, but not to each other 

And act in a very odd way 

 

I can’t make him out, that’s the fellow who goes 

To the flat where the odd couple stay 

Perhaps it’s their daughta’ who does what she oughta 

He smiles when he leaves every day! 

 

Privacy’s sacred, no doubt about that 

The soul of discretion am I 

No thistle or tat about what folks are at 

But it’s nice to know who, when and why 

 

Other folks really are very unfair 

As everyone here would agree 

The wagging tongues there will drive me to despair 

With the things that they say about me 

 

 

Gremlins 

Who put the kerbstone so you fell? 

Who spilt your cup of tea? 

Who took the ring from the front door bell? 

 

It’s me 

 

Who put the telly on the blink? 

Who lost the BBC? 

Who jammed the hot tap in the sink? 

 

It’s me 

 

Gremlin, gremlin 

I’m everybody’s favorite Gremlin 

 

Who put the puncture in your tyre? 

Who lost your backdoor key? 

Who put the crackle in the telephone wire? 

 

It’s me 

 

Who puts mistakes in when you spell? 

Who spoils your repartee? 

Who makes the jellies which refuse to gel? 



 

 

 

 

It’s me 

 

Gremlin, gremlin 

I’m everybody’s favorite Gremlin 

 

Who broke the signpost to the beach, 

When you couldn’t find the sea? 

Who puts your itch just out of reach? 

 

It’s me 

 

Who puts the daisies in your lawn? 

Who wakes you up at three? 

Who makes you sneeze when you want to yawn? 

 

It’s me 

Gremlin, gremlin 

I’m everybody’s favorite  

Everybody’s favorite 

Everybody’s favorite 

Gremlin! 

 

Ur Giulio Cesare in Egitto, G. F. Händel 
 

Svegliatevi nel core 

Svegliatevi nel core 

Furie d’un alma offesa 

A far d’un traditor 

Aspra vendetta 

 

L’ombra del genitore 

Accore a mia diffesa 

E dice;  

a te il rigor, figlio, se aspetta 

 

Väck i mitt hjärta 

Ilskan hos en förolämpad själ 

Utkräva av förrädaren 

En fruktansvärd hämnd 

 

Anden från fadern 

Ska skynda till mitt försvar 

Och säga: 

Av dig förväntas denna hårdhet, min son 

Ur La Finta Giardiniera, W.A. Mozart 

 

Vorrei punirti indegno 

Vorrei punirti indegno 

Vorrei strappar ti il core 

Ardo nel sen di sdegno 

Ma mi trattiene amore 

Che sospirar mi fa 

 

Questa mercede, ingrato 

Tu rendi all’amor mio? 

Ah, mi confondi, o Dio 

De l’ira e la pieta 

Jag borde bestraffa dig utan barmhärtighet 

Jag borde slita ut ditt hjärta 

Jag brinner av raseri 

Men jag dämpas av kärlek 

Som får mig att lida 

 

Denna lön, otacksamme, 

Ger du mig för min kärlek? 

Ack, jag slits, o Gud 

Mellan ilska och förbarmande



 

 

 

 


