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Abstrakt 
 
I det här arbetet har jag undersökt vikten av publikkontakt för mig som musiker.  

 

Syftet för mig var att finna tillvägagångssätt att som musiker känna mig säkrare på scen och 

kunna beröra min publik. 

 

Jag har skrivit en musikalisk clownmonolog Du duger inte som hade premiär den 1 april. Den 

spelades in och därefter har jag analyserat om den känsla jag hade på scen överensstämde 

med, eller skiljde sig från, vad jag kände som publik. 

 

Jag har med hjälp av det här arbetet funnit ett tillvägagångssätt att musicera som gjort mig 

tryggare och mer kontrollerad på scen.  



 

Förord 

 
Jag vill tacka alla de personer som varit delaktiga i min resa här i Piteå. Först vill jag tacka 

min kontrabaslärare Bo Olofsson och de andra lärarna på Framnäs folkhögskola för att jag 

fick möjligheten att studera där, vilket i längden ledde till att jag är där jag är idag. Tack 

studiekamrater och lärare här på musikhögskolan. 

 

Jag vill skicka ett stort tack till min handledare Kjell Peder Johanson för stöd och råd, Viktor 

Elinder och Martin Wennerberg för musiken, samt Daniel Domnauer för idéer och inspiration. 

Och inte minst Parviz Gazi för intervju och kunskaper. 

 

Tack mormor för all den hjälp du alltid ger mig i alla mina arbeten och projekt, det här 

projektet var inget undantag. Och framförallt vill jag tacka Ellenor för all stöttning och kärlek. 

Utan dig hade jag gett upp innan Rotebro.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund   

 

Ofta när jag musicerar känner jag krav att hela tiden spela rätt och riktigt. Det spelar egentligen 

inte någon roll hur jag spelar musikaliskt, det är bara om jag följer notbilden till varje pris som 

det anses vara bra. Jag är orolig för att det kommer hämma mitt musicerande framöver och i 

förlängningen också få min publik att tappa intresset för musiken. Min rädsla är att jag också 

distanserar mig från publiken vilket jag absolut inte vill. När jag själv har suttit som publik på 

konserter, framförallt ”klassiska” konserter, har jag ibland haft svårt att bli berörd och uppleva 

musiken. Jag tror att jag påverkats av stela attityder som vi musiker, som spelar i den 

västerländska konstmusiken, lär oss genom våra konventioner. Exempelvis att musiker gör 

entré på ett visst sätt och att publiken antas veta då det är tillåtet att applådera. De här 

konventionerna hindrar den västerländska konstmusiken att nå en ny publik. Det känns som en 

oskriven regel att det inte är tillåtet för musiker att med sin kropp och ansiktsuttryck visa att de 

själva är berörda eller vill beröra sin publik. Konventionen tillåter inte att musikerna visar vad 

de tycker om den musik de spelar, konventionen säger också att musikerna ska låta ”musiken 

tala för sig själv”. Jag upplever att majoriteten av musiker tolkar detta som att se helt likgiltiga 

ut och en strävan efter att inte visa någon som helst livsglädje. Speciellt när en solist spelar en 

solokadens ser orkestermusikerna ut som om de helst ville vara någon annanstans. Genom deras 

uppsyn stjäl de allt fokus från solisten och musiken.  

 

Några tillfällen när jag blivit riktigt berörd av musiken, skrattat och till och med gråtit, var när 

dirigenten och violinisten Gilles Apap gav konserter i Piteå, 2012 samt 2015. Han bröt alla 

konventioner man kan. Han blandade humor med musiken.  Till exempel att vissla Vivaldis 

Våren ur De fyra årstiderna chansar jag att han är ensam om att göra. För att strax därpå lägga 

sig ned att sova på scenen till en långsam sats, vilket fick mig att känna glädje och nyfikenhet.  

 

Minns även när Norrbottens Kammarorkester hade konsert i februari 2016 och stämledarna i 

andra fiol respektive altfiol verkligen lekte. De ställde sig nästan upp när de spelade, log och 

skrattade mot varandra, precis så som musiken tillät. I ett annat stycke under samma konsert 

där jag som publik kände tyngd och sorg i musiken gestaltade musikerna dessa känslor i både 

ton, kropp och själ. Jag upplevde en kontakt mellan orkestermedlemmarna, deras dirigent och 

oss i publiken som jag aldrig tidigare varit med om på en konsert med Norrbottens 

Kammarorkester. 

 

Att bryta de inlärda konventionerna är svårt för mig när jag spelar musik, framförallt den 

västerländska konstmusiken. Jag sätter upp den fjärde väggen1 och låtsas som om publiken inte 

är där. När jag spelar i orkester brukar jag alltid välkomna min publik med blickar, någon nick 

och ett leende. De gånger jag har spelat solo har jag i presentationen av mig och musikstycket 

försökt att nå alla i publiken genom att hälsa dem välkomna och prata om musiken, men när 

presentationen är över kommer väggen upp. Om jag tar bort denna ”inre-vägg” kommer jag att, 

från mitt perspektiv, komma närmre min publik? Eller riskerar jag bara att tappa fokus från mitt 

musicerande? 

 

                                                      
1 Den osynliga vägg vid scenens kant som skådespelarna och publiken föreställer sig. 

Publiken tänker att de inte är i samma rum som konstnären på scen. 
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Jag har sedan 10 års ålder spelat teater, till en början på Vår Teater, kulturskolan. Högstadiet 

gick jag på Matteusskolan i Stockholm, dramainriktning. Efter det studerade jag vid 

Scengymnasiet i Skärholmen, Stockholm. Där breddade jag min kunskap när det gäller teater. 

Vi provade många olika sorter av teater: improvisation, nyskrivna pjäser, gamla klassiker, egna 

texter, att vara statist vid Stockholms Stadsteater och inte minst clownteater. Det sistnämnda 

var och är det roligaste jag har gjort inom teater.  

 

Som clown gäller det att bryta, helt och hållet demolera, den fjärde väggen. Du ska bejaka allt 

som händer i rummet. Om något oväntat händer, eller något väntat för den delen också, måste 

du visa att du har uppmärksammat det. Till exempel om någon nyser är det hövligt att i alla fall 

säga prosit. Som clown välkomnar du allt som händer, en clown blir aldrig arg och irriterad på 

sin publik ifall den till exempel skulle applådera mellan satser i ett större orkesterverk. 

 

”Du kan aldrig förvänta dig att publiken är mer intresserad än den på scenen som är minst 

intresserad.” Kjell Peder Johanson, handledare i mitt arbete, har sagt de här orden ett flertal 

gånger. De här orden har satt spår i mig och det är något som jag vill undersöka och sprida 

vidare till andra musiker och artister. Om jag kombinerar clownteater och musik, kan det i så 

fall hjälpa mig i min strävan att beröra publiken när jag är på scenen?   
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka om jag kan få större kontroll över min publikkontakt genom 

att blanda konstformerna musik och clownteater.  

  

Frågeställningar: 
 
Hur kan jag göra för att komma närmre min publik? 

Kommer jag att musicera annorlunda när jag ”går i karaktär”? Och i så fall hur? 

Hur kan jag skriva en musikföreställning som gör att jag kommer närmre min publik? 
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3. Metod och material 
 

3.1 Material  
 

Boken musiken artisten publiken (1977) av Dorothy Irving, Göran Bergdal, Ninni Elliot och 

Åke Lindström. Där de skriver om artistens publikkommunikation.  

 

Intervjuer och samtal med Parviz Gazi, min första teaterpedagog, samt Kjell Peder Johanson, 

handledare för mitt arbete och min senaste teaterledare.  

 

3.2 Metod 
 

För att kunna undersöka mina forskningsfrågor valde jag att skriva en egen clownmonolog med 

musik skriven av Camille Saint-Saëns: Elefanten ur Djurens karneval, Martin Wennerberg: I 

den stilla tiden och Viktor Elinder: Elefantvariationer. De två sistnämnda är specialskrivna till 

föreställningen.  

 

Under tiden jag skrev mitt manus gjorde jag ett ”klotterplank” där jag skrev ner det mesta av 

mina tankar och idéer. På det här sättet har jag upptäckt hur en föreställning ändras under hela 

processen ända fram till slutgiltigt resultat. 

 

Jag har läst boken musiken artisten publiken för att få ny kunskap om publikkontakt som jag 

hoppades kunna applicera på föreställningen. 

 

Eftersom mina funderingar och frågor var hur jag som musiker upplever mitt musicerande 

jämfört med hur min publik upplever mitt musicerade. Jag har valt att först göra en utvärdering 

som musiker, direkt efter föreställningen. Efter det har jag lyssnat och sett på inspelningen av 

föreställningen för att göra en utvärdering som publik. På det sättet hoppades jag se och höra 

ifall det jag som musiker vill förmedla uppfattas när jag är publik.  

 

För att undersöka skillnaden mellan när jag musicerar i karaktär och när jag musicerar som mig 

själv, har jag valt att spela I den stilla tiden i ett ”traditionellt” konsertsammanhang. Sedan har 

jag gjort som innan, utvärderat innan jag hört inspelningen och utvärderat efter jag hört 

inspelningen. Slutligen har jag försökt analysera om det skilde sig, och i så fall hur, för mig 

som musiker och för mig som publik. 

 

3.2.1 Vad är en clown?  

 
Enligt National Encyklopedin är clown - ”tidig engelsk teater. En komisk figur med föregångare 

i den antika farsen och i commedia dell’arte”. Det finns mängder av olika slags clowner, den 

clown som de flesta tänker på när en säger clown är den så kallade pausclownen som framförallt 

förknippas med cirkusen. Alltså den som kommer in mellan de större numren på cirkusen för 

att ge publiken lite komik när scenen ställs iordning för nästa stora akt.  På senare tid har 

pausclownen blivit en del av cirkusens huvudnummer. Idag är nog skräckclownen den vanligast 

förekommande figuren, genom filmer och ”pranks” på Youtube. Den clownteknik som jag 

kommer att använda mig av har jag fått lära mig på min teaterutbildning i gymnasiet. Den 

clownen har likheter med den clown som 123 Schtunk använder. 123 Schtunk spelar ofta gamla 

klassiker som Strindbergs Hemsöborna (1889) och Shakespeares Romeo och Julia (1597), då 

använder de sig av det faktiska manuset men improviserar utifrån vad publikens reaktion är. 



 5 

Till deras föreställning har de, av förklarliga skäl, ett tillägg eller avdrag på 15 minuter till 

föreställningens längd. 

Jag har valt att göra en monolog som clown för att jag som clown tvingas att interagera med 

min publik. Jag måste alltså bemästra den fjärde väggen när jag är clown. Clownen kan sätta 

upp väggen, men den kan riva ner den lätt.  
 

3.3 Extra förklaring till arbetet 
 
På varje notexempel eller när jag har skrivit (Ljud) kan du klicka på dem (bilden eller texten) 

och då direkt kopplas till Youtube för att höra och/eller se exemplet.  
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4. Genomförande eller Jag skriver en föreställning  
 

Innan jag började med skrivandet av manus gjorde jag en intervju med min första teaterpedagog 

Parviz Gazi. Han berättade om ett sätt han brukar använda sig av när han skriver nya pjäser och 

historier. Han använder sig av lappar där han skriver vad han vill ska hända i historien. På så 

vis kan han lättare få en överblick över historien, det blir också lättare att ändra i 

händelseförloppet.  

 

Vi pratade även om skådespelarens ”sju V:n”. De är ett hjälpmedel som skådespelaren kan 

använda för att hitta sin karaktär. De sju V:na består av sju stycken frågor på V: 

 

- Vem är jag? 

- Var är jag? 

- Vad vill jag? 

- Varför vill jag det? 

- Vilken tid är det? 

- Vad har hänt innan? 

- Vart skall jag? 

 

Genom att svara på de här frågorna får skådespelaren en bättre uppfattning om vem hen är och 

varför hen är där osv. De sju V:na har jag själv tillämpat då jag varit skådespelare.  

 

P. Gazi berättade även om när han gick på en filmutbildning där de skulle göra egna filmer. 

Han hade skapat en scen där två av karaktärerna hade en intim stund. Han fick rådet från både 

lärare och kurskamrater att ta bort denna scen då den inte tillförde historien något. Sedan dess 

har han alltid varit noga med att scener måste berätta något och tagit bort det som inte tillför 

historien något. Allt som är med ska ha en relevans till historien. 

 

Jag samtalade även med Kjell Peder Johanson, hans största tips var ”GÖR”; skapa, testa, prova 

dig fram för att se vad som fungerar och vad som inte gör det. En annan klok sak han sa var, 

”saker kan ändras”, dvs bara för att jag har skrivit det i mitt manus, betyder det inte att jag inte 

kan ändra på det. Så GÖR! 

 

Jag har själv egna erfarenheter av att skriva historier och berättelser. 2008 var jag på en kurs 

med ATF (arbetarteaterförbundet). En av tyngdpunkterna som utbildarna pratade om var att när 

en skapar konst, i det där fallet teater, ska den ha ett underliggande budskap. Vad är det jag vill 

berätta, och varför vill jag det?  

 

Jag bestämde mig för att använda mig av de här fyra punkterna i mitt författade. 

 

1. Vad vill jag säga 

2. Lappar 

3. De sju V:na 

4. Gör 
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4.1 Vad vill jag säga?  
 

Jag har länge plågats av känslan att jag inte duger. Vad jag än gör så kan det alltid göras bättre, 

jag blir aldrig riktigt vara nöjd med det jag åstadkommit. Det kan liknas vid en djävul som sitter 

på ens axel och säger allt som är fel. Djävulen var som störst när jag gick i mellanstadiet och 

det gjorde att min skolgång inte var så bra under den här tiden. Jag trodde först att jag var ensam 

om att känna så här men efter att ha blivit något äldre har jag mött och sett andra människor 

som plågats av samma tankar. Hösten 2016 var jag vikarie på en skola i Stockholm. Jag arbetade 

som klassassistent till en årskurs 6:a. Under en lektion fick en av eleverna tillbaka sin uppgift, 

där läraren hade kommenterat arbetet. Det enda ord som stod var: ”Complete”. Eleven förstod 

ingenting och frågade glatt sin lärare vad kommentaren betydde. Lärarens svar var att eleven 

inte hade gjort rätt och var tvungen att göra klart det som fattades. Vilket gjorde att eleven satt 

arg och ledsen resten av lektionen och vägrade göra något.  

 

Efter min tid som vikarie blev jag medveten dels om problemet och om vad jag ville säga. Jag 

ville prata om vuxnas ansvar att hjälpa barn och ungdomar att inspireras till att växa som 

människor och individer. Det går inte att bara påpeka vad som är fel och dåligt, utan vi måste 

förstärka det som är bra med! 

 

Därför ville jag prata om ”Djävulen” som vi alla har med oss på något sätt, och vad en kan göra 

för att dämpa den och hur en kan vända dess ord till något positivt.  

 

4.2 Lapparna  
 

När det stod klart vad jag ville ha sagt, var det dags att skapa historien. Texten skulle jag skriva 

själv men jag behövde musik till föreställningen. Jag visste som sagt vad jag ville säga med 

historien och jag hade en bild av ett musikstycke som innehöll sorg, vemod och ångest gärna i 

folkmusikton. Då finns det bara en kompositör att vända sig till, Martin Wennerberg, god vän 

och studiekamrat. Han skrev stycket I den stilla tiden, som sedan blev finalen i föreställningen. 

 

Ett av de mest kända kontrabasstycken som finns (om inte det mest kända) är Camille Saint-

Saëns Elefanten ur Djurenskarneval. Det är nästan som att kontrabasen är mer förknippad med 

stycket än tvärtom. Jag såg det som en rolig grej att ta med stycket i föreställningen. Jag var 

övertygad om att stycket skulle finnas med i föreställningen men inte varför och hur. En dag 

slog det mig att Elefanten kan vara ”Djävulen”. Jag pratade med Viktor Elinder om denna idé. 

Han är en contemporary kompositör och kontrast till M. Wennerberg. Han skrev stycket 

Elefantvariationer, tre variationer. Perfekt till föreställningen. 

 

Nu hade jag fem musikinslag. Nu behövde jag skriva manus. Jag började med att fundera på 

vad jag ville ha med. Några inslag jag ville ha var: 

 
Clownen: [Tar fram en ananas]  

En Ananas! [tar fram en till ananas] En annan ananas [Tar fram ett äpple] An apple. [sticker äpplet med ett vasst 

föremål] (aj aj aj) Pain apple..!  

 

- Jag har kommit på ett knep, ifall jag inte vet hur ett ord stavas. Då skriver jag bara den första bokstaven 

jättetydlig och sedan bara snirklar jag fram resten av bokstäverna. På så sätt så kan jag skylla på min lärare som 

inte fattar vad jag har skrivit för egentligen har jag ju visat vilket ord det ska vara … och typ hur det stavas. Det 

fungerar bäst när det är prov på typ geografi. Bauhauslän, Sverje och Hjällevare. [Paus] 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Jag har börjat bita på naglarna. Jag vet egentligen inte varför. Det är bara skönt att göra det, att sakta föra fingret 

mot munnen. Placera nagelns ena sida emellan gluggen på överkäken, sedan med hjälp av dom nedre tänderna 

liksom skala av nageln, Tänk dig som när du skalar ett äpple. Eller en morot för den delen. Jag kallar denna 

metod för potatisskalaren. 

 

Jag använde mig av lapparna, då fick jag en uppfattning om vilka bitar jag ville ha med. Till 

sist hamnade de i den ordningen som blev den slutgiltiga föreställningen. Nu hade jag: klart för 

mig vad jag ville säga, en form på hur jag ville att föreställningen skulle se ut, ett ungefärligt 

manus och två de karaktärerna, clownen Sixten och Pojken.  

 

4.3 De sju V:na 
 

För att göra en djupare karaktärkännedom om clownen Sixten och Pojken, använde jag mig av 

skådespelarens sju V:n. 

 

1. Vem är jag? Beskriver sig själv. Vem är egentligen personen, hur gammal hen är osv. 

2. Var är jag? Var jag befinner mig. 

3. Vad vill jag?  

4. Varför vill jag det?  

5. Vilken tid är det? Vilket är klockslaget, vilket år det är. 

6. Vad har hänt innan? Var kom jag ifrån och vad som hände där. 

7. Vart skall jag? Vart jag tror att jag är på väg, samt ifall jag kommer dit. 

 

4.4 Karaktären Sixten  
 

1. (Vem) Sixten är en clown. Han är 21 och ett halvt. Han älskar att spela musik, gärna inför 

folk. Då får de se hur bra han är. Han gillar verkligen att få folk att skratta. Han har tidigare 

gjort några föreställningar, samt spelat bas, men inte gjort det samtidigt. Men han är inte 

nervös. Han vet inte ens vad det ordet betyder.  

2. (Var) Han är i samma rum som publiken. 

3. (Vill) Sixten vill berätta en historia. 

4. (Varför) Han vill berätta eftersom han vill förändra människors syn på hur de behandlar 

barn. 

5. (Vilken tid) Det är samma tid som publikens. Nutid. 

6. (Vad hände innan) Sixten kom fram bakom scen. Innan har han laddat med att göra yoga. 

7. (Vart skall) Efter att Sixten berättat pojkens historia skall han ta emot applåder.  
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4.5 Karaktären Pojken  
 

1. (Vem) Pojken heter egentligen Jan-Olov men det var längesedan någon kallade honom för 

det. Alla säger bara pojken. Det är inte något som han bryr sig om eftersom han är van vid 

smeknamnet och namnet Jan-Olov inte längre gäller honom. Han är 11 år gammal. Han 

gillar att gå i skolan, men tycker att det är jobbigt att prova nya saker och göra saker han 

tycker är svårt. Han har alltid önskat sig ett syskon. Hans största hemlighet är att han sover 

i sin mammas säng. Pojken mår inte så bra. Han har börjat skolka och göra sig själv illa. 

Det skäms han mycket för. 

2. (Var) Pojken är hos en psykolog och kommer in i rummet för första gången. 

3. (Vill) Pojken vill inte skämma ut sig. Speciellt inte för sin mor. 

4. (Varför) För att han skäms mycket över att han har gjort bort sig tidigare. 

5. (Vilken tid) Det utspelar sig på eftermiddagen 20 oktober 2010. 

6. (Vad hände innan) Pojken har innan försökt att ta sitt liv.  

7. (Vart skall) Pojken har inga planer för sin framtid. Han anser att det inte är någon idé. 

 

4.5 Gör!  
 

Första gången jag provade att ”komma upp på golvet”, det vill säga att läsa manus och prova 

att gå och stå på en scen, kändes manuset inte bra. Det kändes platt och jag lyckades inte få 

fram mitt budskap. Jag raderade hela slutet och gjorde om det. 

 

När jag väl ”gjorde”, provade saker på scen, fick jag lättare en uppfattning om vad jag tyckte 

fungerade och vad som inte gjorde det. En annan sak som också underlättade mitt arbete var 

när jag hade skapat en scenografi. Då visste jag hur rummet såg ut, vilket i sin tur ledde till att 

jag lättare kunde skriva, göra nya saker och memorera texten. 
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4.6 Vad musik får en att känna 

 

Efter att ha fått musiken av M. Wennerberg och V. Elinder, ändrade jag i mitt manus flera 

gånger. Det var för att texten jag skrivit inte passade ihop med hur jag uppfattade musiken. 

Speciellt stycket som jag visste att jag ville avsluta hela föreställningen med speglade inte 

längre texten. M. Wennerbergs stycke innehåller ett parti som jag ville få fram utan att använda 

ord för att beskriva den. Partiet Tempo libre tycker jag beskriver mig själv när jag blir riktigt 

förbannad. Det byggs sakta upp från ingenstans till att en bara skriker. 

 

 

Notexempel 1 (klicka på noten för ljud) 

 

Jag skrev då detta till pojken 

Det är ju ditt fel att pappa drog. Där låg alla mina fiskeredskap. Det är ditt fel att mamma måste 

lämna dig här. Och bland mina fiskeredskap fanns också min gamla morakniv. Du kan ingenting. Jag 

vet inte hur det gick till men helt plötsligt stod jag där med den. Du duger inte. Det luktade fisk och 

rostigt järn… 

 

  

https://youtu.be/UhSIgpQhbms?t=79
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Samma sak gällde V. Elinders stycke. Den tredje variationen är den mest kontemporära satsen 

med olika spelsätt som inte används till vardags i en kontrabasists musicerande. I stycket 

finns det också några partier med tal. Det var framför allt ett av de avsnitten med tal som gav 

mig ett nytt uppslag till vad jag ville skulle hända pojken. 

 

”Man använde elefanter eftersom de var starka, intelligenta, lättdresserade och eftersom de, i 

motsats till t. ex. hästar, inte har något emot att trampa på en människa.” 

Notexempel 2 (klicka på noten för ljud) 

Jag lade då till detta avsnitt i manuset: 

Elefanter har inte något emot att trampa på en människa…  

Det som hände med pojken vill jag helst inte berätta i detalj, men jag måste ändå upplysa er om det 

som han till slut var tvungen att göra, eller snarare vad hans elefant fick honom att göra. För hans 

elefant gjorde just det. Trampade på honom till det inte var något kvar. Från pojkens perspektiv fanns 

det bara en sak att göra. Han orkade inte höra tutandet i örat. 

 

   

 

https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=1949
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5. Genomförande del 2 
 

”Om artisten gör entré och riktar sin blick mot en punkt ovanför publikens huvuden längst bak 

i salen är kontakt omöjlig att åstadkomma” 

 

När jag spelar musik har jag svårt, till skillnad från när jag spelar teater, att komma nära min 

publik. En clown måste vara sin publik nära, lyssna och se dem. Om jag nu blandar dessa två 

konstformer kommer jag då att tvingas till att komma publiken närmre?  

 

I boken musikern, artisten, publiken skriver författarna om publikkontakt och hur vi som 

musiker kommunicerar med vår publik. Den riktar sig framförallt till 1970/80-talets 

musiklärare inom kulturskolan, dåvarande kommunala musikskolor, hur de vill ändra på den 

dåvarande musikutbildningen.  

 

D. Irving skriver att en förr fick, i sin tidiga utbildning, lära sig att hantera sin nervositet och 

sceniska närvaro genom att inte låtsas om publiken: ”det bara är en massa kålhuvuden som 

sitter där!” Det citatet har jag själv fått höra när jag var nervös i mina tidigare år som konstnär. 

Hon menar att den blivande musikern istället skulle få ”umgås” med olika publikgrupper och 

på det sättet lära sig hantera sin nervositet. Det är det här jag vill vara med och ändra på.  

 

Boken handlar också om vilka i publiken en skall försöka ha kontakt med och fokus på. De i 

publiken som redan är ”frälsta” behöver inte lika mycket uppmärksamhet som de som är 

skeptiska. Även fast det såklart är mer obehagligt att stå och prata till någon som ser helt 

ointresserad ut, kan det leda till att denne blir mer intresserad och öppen för beröring. Att en 

kan lyckas fånga personens intresse genom att prata ett språk som denne förstår.  

 

För att göra min bedömning så ärlig som möjligt mot mig själv har jag valt att till en början inte 

lyssna eller titta på någon inspelning av föreställningen. Efter att jag framfört föreställningen 

svarade jag på frågorna till varje enskilt musikstycke och gav dem en utvärdering. Därefter 

tittade jag på inspelningen av föreställningen och var då ”publik”. Jag gjorde det eftersom jag 

ville se ifall det jag kände som musiker också stämde in på vad jag kände som publik.  

 

Jag har till min föreställning valt att fokusera på tre frågor. Jag tänkte att de frågorna gör att jag 

lättare kan svara på mina forskningsfrågor, alla frågor har fått en bedömning på skalan 1–10. 

 

- Hur var min närvaro i musiken?  

- Hur var mitt fokus till publiken? 

- Hur var min nervositet? 

 

Martin Wennebergs ”I den stilla tiden”, spelade jag även när jag inte var clown på Wennerbergs 

examenskonsert dagen efter. Skillnaden mellan uppförandena var för mig stor.
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5.1 Elefanten (originalet) 
 

(Ljud) 

 

Elefanten är ett av de, om inte det, mest kända kontrabasstycken som finns idag. Stycket 

Elefanten var det första som hände på föreställningen. Clownen gör förvisso entré och allt som 

hör till det, snubblingar och en liten introduktion om clowneriet för den ovana i publiken. 

Elefanten är ett av de första styckena en lär sig som kontrabasist, inte tekniskt svårt och en kan 

lätt sätta sig in i att gestalta en elefant som vill dansa balett.  

 
- Närvaro i musiken:  7/10 

 

Eftersom det här stycket funnits med mig sedan jag gick på Framnäs Folkhögskola kände jag 

att jag kunde få blomma ut i det musikaliska. Tonerna satt i händer och ryggmärg, det var därför 

inget som krävde mycket av min koncentration. Jag kunde alltså koncentrera mig på att måla 

med musiken.  

 

- Fokus till publiken: 8/10 

 

På samma sätt som tidigare punkt. Eftersom stycket var välbekant för mig hade jag heller inga 

svårigheter att fokusera på publiken. Det här stycket var det enda jag inte hade noter till, vilket 

också hjälpte mig att fokusera på min publik.  

 

- Nervositet: 4/10 

 

Det var lustigt nog det stycke som jag var mest nervös under när jag spelade. Att ha med i 

beräkningen är också att det var det första stycket jag spelade och det var nog därför jag mest 

nervös.  

 

5.1.1 Efter att ha lyssnat och sett på inspelning: 
 
Det första som slår mig när jag har sett inspelningen är att jag spelar snabbare än vad jag tänkte 

mig att jag gjorde. Den känslan är genomgående i hela föreställningen. Jag tycker annars att 

min bild jag har som musiker är den samma som jag har som publik. Musikaliskt sett är jag 

väldigt överens med båda mina roller, rollen som musiker och rollen som publik. Elefanten är 

ett tacksamt stycke att vara teatralisk i eftersom det har stora och små musikaliska partier. 

 

 

5.2 Elefantvariation 1 
(Ljud) 

 

Det här stycket innehöll flera olika saker; sång, tal, skratt och skrik, inskrivet i noterna. Första 

gången jag såg noterna tänkte jag att det här kan bli knepigt, och det visade sig stämma. I stycket 

ska jag sjunga samtidigt som jag spelar med stråke, vilket är svårt. Stycket är mycket teatraliskt 

skrivet. Ett av de stora problemen med att sjunga var att min röststyrka inte kunde mäta sig med 

den volym som kontrabasen har. Det här löste jag genom att använda en sordin, som gör att 

basen dämpas. Precis innan det här stycket hade clownen pratat om elefanter.  

  

https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=195
https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=195
https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=583
https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=583
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- Närvaro i musiken: 10/10 

 

Det här stycket är nog det stycke som jag övat mest på, näst efter Elefanten (originalet). Jag 

kände att jag verkligen kunde spela och musicera som jag ville. Även fast jag hade noterna 

framme läste jag inte så mycket på dem utan använde noterna som när en talare använder stolpar 

i manus. 

 

- Fokus till publiken: 10/10 

 
Eftersom det här stycket är väldigt humoristiskt gällde det att jag som musiker kommunicerar 

med publiken. Om en clown får skratt skall hen göra om saken max tre gånger. Jag hade några 

förbestämda ställen i stycket som jag tänkte att jag skulle kunna få skratt på. Ifall det hände att 

jag fick skratt då kunde jag göra något av det. Eftersom jag hade satt ut några ställen var jag 

tvungen att lyssna till min publik och se dem. Annars skulle det varit omöjligt för mig att göra 

det.  

 

- Nervositet: 2/10 

 

Nervositeten var inte längre något problem eller något som jag anser är värt att kommentera 

och därför väljer jag att inte skriva mer ingående om det. 

 

5.2.1 Efter att ha lyssnat och sett på inspelning: 
 

Jag anser att mitt fokus på publiken var väldigt högt. Det här stycket tillåter mig att göra pauser, 

för att leka med publiken, utan att stycket för den delen förstörs. Jag tror att det var här som jag 

bäst kunde fånga upp publiken i konceptet att blanda just clown och musik. Det lät musikaliskt 

ungefär som jag tänkte mig det när jag spelade.  

 
 

5.3 Elefantvariation 2 
(Ljud) 

 
Variation 2 är det mest tekniskt svåra stycke som jag hade med i min föreställning. Även det 

här stycket har en tydlig humor inskrivet i noterna. Jag hade gärna lagt ner ännu mer övningstid 

på det här stycket, om så funnits, för att få det resultat jag önskat. Innan jag spelade det här 

stycket hade pojken haft sin första entré där han presenterade sig själv och sin elefant. 

 

- Närvaro i musiken: 8/10 

 

Det var på något ställe som mina tankar svävade iväg från det musikaliska, jag tror det berodde 

på de tekniska svårigheter som stycket hade. Det har snabba notvärden i ett register som är svår 

att få strängen att sätta fart och stora hopp i intervaller. Jag var istället tvungen att lägga fokus 

på de tekniska sakerna, som de snabba notvärdena i det låga registret och stora förflyttningar i 

vänsterhanden.  

 

- Fokus till publiken: 4/10 

 

Just för att det här stycket inte satt i fingrar och ryggmärg var jag tvungen att koncentrera mig 

på notbilden, vilket gjorde att jag inte kunde koncentrera mig på publiken. Det fanns dock tre 

partier då jag skulle kommunicera med publiken enligt noterna och det gick helt okej. 

https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=1306
https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=1306
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- Nervositet: 3/10 

 

5.3.1 Efter att ha lyssnat och sett på inspelning: 
 

När jag nu sett inspelningen märker jag att jag inte kunde stycket så bra som jag önskat. Jag 

lägger mitt fokus på att läsa och kan därför inte ge publiken den uppmärksamhet jag önskar. 

Det är intressant att en så tydligt märker var fokus ligger hos musikern. Det är enda gången där 

jag som publik stör mig över noterna och notläsningen. Jag skulle velat se det spelas utan noter. 

Även om nu de faktiska notbladen har en tydlig roll, hade det varit trevligare att fått se det 

spelas utantill. Jag tänker att då kan musikern just leka mer med det sceniska uttrycket. 
 

 

5.4 Elefantvariation 3 
(Ljud) 

 
Det här var det sista stycket av Elinder. Det här stycket innehöll nästan bara kontemporära 

spelsätt. Jag ska slå på basen, spela under stallet och spela fiskmås-flageoletter. Precis innan 

har pojken förklarat hur han biter på naglarna.  

 

- Närvaro i musiken: 7/10 

 

Eftersom det här stycket inte har någon tydlig melodi var det annorlunda att spela med en tydlig 

musikalisk idé. Jag övade mycket på det här stycket så det mesta fanns i ryggmärgen. Trots 

svårigheten med att det inte fanns någon tydlig melodi i stycket ansåg jag ändå att jag hade ett 

tydligt mål i att beröra. För jag ville visa de ”galna” sätt en kontrabas kan spelas på.  

 

- Fokus till publiken: 6/10 

 

Det var inte lika tekniskt svårt som det föregående stycket, men fortfarande var den här satsen 

inte lätt att spela. Vilket ledde till att jag på vissa ställen var tvungen att läsa ur noterna. En kul 

grej att nämna är att i publiken satt Martin Schultz, min före detta lärare på Framnäs 

Folkhögskola och före detta lärare i gehör på musikhögskolan. Han har nämligen Dies Irae2 

som sin signaturmelodi vilket också är med i det här stycket. När jag spelade Dies Irae fäste 

jag blicken på honom när den spelades. På det sättet fick jag en speciell fokus till publiken som 

också gjorde att de andra i publiken visste att jag också såg dem. 

 

- Nervositet: 1/10 

 

5.4.1 Efter att ha lyssnat och sett på inspelning: 
 
Det här stycket tyckte jag själv var roligt att spela, vilket jag tycker speglar sig i hur jag 

musicerar. Jag känner tydligt, i min roll som publik, att musikern själv har kul. Det tror jag är 

viktigt när det gäller kontemporär musik, att det syns att musikern själv tror på musiken. Om 

jag som musiker visar att jag inte gillar det jag spelar med kroppen, så kommer också framförallt 

den i publiken som är skeptisk att tappa intresse fortare.  

                                                      
2 Medeltida melodi som används framförallt som dödsteman eller liknande. 

https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=1892
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5.5 I den stilla tiden 
(Ljud) 

 
Det här stycket fick jag först. Redan vid första genomspelningen kände jag att med det här 

stycket kunde jag verkligen beröra och musicera. Stycket har tre tydliga indelningar. 

Introduktion, tema och ett ställe som jag döpt till ”utbrottet”. Innan stycket spelas berättar 

pojken om hur han står med en kniv i handen och att hans elefant inte tycker att han duger till 

något. En stor skillnad här var att det var ”pojken” som spelade. I alla de andra styckena är det 

varit clownen som spelat. 

 

- Närvaro i musiken: 10/10 

 

Eftersom jag verkligen ville beröra var min närvaro 100% i mitt musikaliska uttryck. Jag kände 

en liten oro över min intonation i det här känsliga stycket. Jag tyckte ändå att det gick bra med 

intonationen. Jag tänker att det kan bero på att jag verkligen ville beröra och gav mig hän i 

musiken. 

 

- Fokus till publiken: 2/10 

 

Att få musicera som pojken, gjorde att jag gick in med en annan inställning till att spela. Jag 

kände att pojken egentligen inte ville spela (göra sig illa) därför slöt han sig mer än vad clownen 

gjorde. Eftersom det här stycket, till motsats från de andra, inte hade humor som mål valde jag 

att sluta mig i musiken. Även om jag kunde musiken hyfsat utantill ansåg jag att möta publikens 

blickar inte var något som pojken skulle göra. 

 

- Nervositet: 1/10 

 

Jag kände absolut ingen nervositet när jag spelade det här stycket. Jag ville bara beröra och 

glömde bort att bli nervös. 

 

5.5.1 Efter att ha lyssnat och sett på inspelning: 
 
Som jag tidigare skrev var det ”pojken” som spelade det här stycket. Det första jag tänkte på 

när jag har såg det här stycket spelas, är att när ”pojken” spelar lyckas jag inte riktigt gå in i 

karaktären som jag önskar. Rent musikaliskt är jag inte nöjd med hur jag spelade, jag fick inte 

till fraseringen och dynamiken. 

 

 

5.5.2 I den stilla tiden: Ej i karaktär 
(Ljud) 

 
Som jag nämnde tidigare spelade jag det här stycket utan att vara i karaktär på en annan konsert 

dagen efter. Jag skulle kunna ha valt att gå in i karaktären ”pojken” men eftersom jag ville 

undersöka hur jag brukar göra och vad skillnaden blir rent musikaliskt var jag Jonathan när jag 

spelade under konserten.  

 

Två av punkterna stack ut. Fokus till publiken och Nervositet var en markant skillnad för mig 

som utövande musiker. Jag kände att nervositeten var väldigt hög vilket gjorde att jag inte tog 

någon speciell kontakt med min publik när jag gjorde entré och den känslan höll i sig resten av 

https://youtu.be/7lCduWlnmWc?t=2315
https://www.youtube.com/watch?v=UhSIgpQhbms
https://www.youtube.com/watch?v=UhSIgpQhbms
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stycket. Direkt efter kände jag att jag hade förlorat mitt mål att beröra min publik. Mitt 

undermedvetna valde istället att försöka att spela rätt och riktigt.  

 

5.5.3 Efter att ha lyssnat på de olika inspelningarna: 
 
(Jag kommer att referera inspelningen i karaktär som den första inspelningen och den när jag inte är i karaktär 

som den andra inspelningen) 

 

När jag nu har lyssnat på båda inspelningarna, den första inspelningen med bild och den andra 

inspelningen utan bild, fick jag resultatet som jag önskade. Jag anser att det finns en markant 

skillnad på hur jag spelar. I den första inspelningen har jag ett tydligt mål att beröra min publik, 

därför tror jag att allt går mycket bättre. Intonationen och fraseringen var bättre på den första 

inspelningen. Det tror jag beror på att jag låste mig i den andra inspelningen, jag fokuserade 

bara på att just intonera, därför misslyckades jag med både att spela musikaliskt och att intonera.  
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6. Diskussion  
 

Att spela kontrabas är det bästa jag vet. Låt mig formulera om det: Att spela kontrabas i orkester 

är det bästa jag vet. Däremot är solospel någonting som jag drar mig för. Stressen och pressen 

jag sätter på mig har varit outhärdlig vid de flesta tillfällen då jag spelat solo. Tack vare att 

placera det jobbigaste (solospelet) i något som jag känner mig trygg i (clownteater) ledde det 

till att jag kunde spela utan att känna den där stressen och pressen.  

 

Det här arbetet kan vara en av det jobbigaste och roligaste sakerna jag har gjort i mitt liv hittills. 

Att skriva en musikalisk clownmonolog var en idé som jag hade redan när jag började på 

Framnäs Folkhögskola. Att det skulle bli mitt examensarbete hade jag då ingen aning om. 

Scennärvarons betydelse för den som står på scenen och publiken har förvisso alltid fascinerat 

mig. När jag nu ser tillbaka på vad jag har gjort och kommit fram till, finns det ett antal saker 

jag tar med mig från arbetet. 

 

Med det här arbetet har jag förstått vikten av att känna mig trygg och lugn när jag spelar musik. 

Om jag inte är harmonisk så kan jag inte heller leverera musiken på det sätt som jag vill. Jag 

själv har fått uppleva skillnaden mellan när jag hade ett tydligt mål att beröra min publik mot 

målet att bara spela rätt. Det har lett till att jag har fått känna av vikten av att lita på mig själv 

och att jag kan beröra med musiken. Konstens uppdrag är att beröra människor. Jag har hört 

uttrycket ”det enda som skiljer människor från djur är konsten”. Jag vet inte om det stämmer 

helt och fullt, men det är värt att tänka på. Jag vill beröra människor. Jag vill ändra världen så 

att den blir bättre. Jag vill framförallt skapa musik.  

 

En annan sak som jag kommer ta med mig är vetskapen om att jag faktiskt kan. Jag kan skriva 

en pjäs, det blev inget mästerverk men ändå något som jag är nöjd med och rakryggat kan säga 

att ”det har jag gjort”! Det betyder att jag skulle kunna göra det igen och bättre. 

 

6.1 Svar på mina forskningsfrågor. 
 

6.1.1 Hur kan jag göra för att komma närmre min publik? 

 

Det som jag nu har gjort är att väva in musik i teater. Jag tror framförallt att det var ett verktyg 

för mig, jag känner att jag kom närmre min publik på det här sättet. Jag tvingade mig själv att 

se alla i publiken och inte vara rädd för att göra det. Varför jag alltid är så nervös? Det är på 

grund av att jag blivit lärd att när en spelar klassisk musik så ska en se ut på ett visst sätt, en ska 

inte ta fokus från musiken med kroppen utan bara spela det som står i noterna, inte skapa musik. 

Men för mig är också skrattet en del som gör att jag känner mig tryggare på scen. För skrattet 

är ett universellt språk som alla kan tala. När jag känner mig säker på scen kan jag komma 

närmre min publik. 

 

Ifall publiken kom närmre mig kan jag själv inte svara på. Jag hoppas att den gjorde det.  

 

6.1.2 Kommer jag att musicera annorlunda när jag ”går i karaktär”? Och i så fall hur? 

 
Som jag hoppades på så var det en skillnad i mitt musicerande när jag var i karaktär och när jag 

inte var det. Det som särskilde sig mest var att när jag var i karaktär hade jag en större 

medvetenhet i mitt musicerande, jag hade bättre tonsäkerhet, frasering och musikalitet. Jag 

tänker att det beror på att när jag var i karaktär hade jag ett tydligare mål att beröra. Jag hade 
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en större medvetenhet om egentligen allt på scenen. När jag är i karaktär känner jag mig säkrare. 

Jag har som sagt under större delen av mitt liv spelat teater och är därför något som jag känner 

mig bekväm i.  

 

Jag hoppas att jag nu i framtiden kan ta med mig den här viljan att till 100% beröra. Visst att 

jag redan var medveten om att jag ville beröra min publik, men jag har alltid fått i mig att de 

andra parametrarna, dvs intonation, samtidighet, frasering osv, är mer betydelsefulla. Min 

hjärna har på det sättet sållat bort vikten av beröring när det väl gäller. Det som var mest 

spännande var att just de andra parametrarna kom mer naturligt när jag inte la störst fokus på 

dem.  

 

6.1.3 Hur kan jag skriva en musikföreställning som gör att jag kommer närmre min publik? 

 

Den här musikföreställningen bygger på att jag hade en historia som jag ville berätta. Sedan har 

jag använt mig av olika verktyg som jag hade med mig från tidigare erfarenheter och nya 

verktyg som jag fått när jag intervjuat och samtalat med personer med mer erfarenhet än jag. 

Jag har också blivit medveten om vad musik får mig att känna och att försöka sätta ord till det. 

Innan jag fick musiken av kompositörerna hade jag en annan bild av min berättelse. Musiken 

gav mig nya tankar, känslor och ord. 

 

6.2 Saker jag önskar att jag hade gjort på ett annat sätt. 
  

Tidsplaneringen var något som jag inte lyckades hålla. Den absolut största boven var såklart 

mitt halvår i Italien där jag som utbytesstudent gjorde höstterminen 2016. Så här i efterhand 

hade jag gärna velat vara på en och samma plats där jag kan rutinerna och hur jag kan skapa. I 

Italien kände jag mig låst och begränsad i möjligheten att få prova olika idéer, som till exempel 

hur entrén till clownen skulle se ut. 

 

Nästa gång jag skriver en pjäs vill jag göra mer intervjuer och undersökningar med personer 

som har en djupare kunskap i ämnet. Till exempel skulle jag inför den här föreställningen ha 

pratat med barn, mellanstadielärare, barnpsykologer och skolpolitiker. Jag tänker att jag då 

kunnat få ännu mer förståelse för vilka punkter jag kunnat fördjupa mig i för att ge publiken en 

insikt i hur vi som medmänniskor kan göra gott för varandra. Jag tänker att konsten är det forum 

som fungerar bäst när det gäller att förändra människors syn. När jag var i Iran med 

Musikhögskolan i Piteås kammarkör VT 2017, fick jag prata med en Mulla (kan slarvigt 

jämföras som en mycket lärd präst inom kristendomen fast mullan är för islam). Vi samtalade 

om musik och islam/Iran, han menade på att musiken måste kontrolleras (censureras) eftersom 

musiken är så mäktig. En kan alltså enkelt, med hjälp av musiken, propagera för dåliga saker. 

Jag vill starkt ta avstånd från det han sa, att musik skall censureras och kontrolleras, men jag 

kan verkligen förstå honom när han säger att musik är mäktigt och att han är orolig över att den 

används för att sprida ondska. Men den kan då också sprida godhet. 

 

Jag borde ha övat in musiken i karaktär tidigare, som det blev nu gjorde jag det i bara slutet av 

repetitionstiden. När jag studerar in en text så gör jag det först utan inlevelse, precis som när 

jag övar på en svår passage i ett musikstycke. Sen övar jag med betoningar och gester som jag 

tänker att min karaktär har. Det blir då ett flöde i texten som karaktären säger och jag känner 

då att jag har kontroll. Men att spela musik i karaktär var något som jag aldrig provat tidigare, 

därför visste jag inte hur viktigt det var att redan tidigt i arbetet binda ihop text, musik och 

karaktär.  
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6.3 Vad jag skulle vilja göra i framtiden. 
 
Tack vare detta arbete kommer jag från och med nu att musicera på ett annat sätt än vad jag 

gjorde innan. Jag skulle vilja se att vi tidigare lär oss att just möta vår publik. Eller snarare att 

vi får jobba på hur vi ser ut när vi spelar, eller när vi har några takters paus, vi måste kunna 

uttrycka oss i kroppen också. Speciellt i orkesterspel, vi måste få träna på hur vi kan visa 

publiken var den skall ha sitt fokus. Jag tror inte att vi musiker vill se stela och uttråkade ut när 

vi har paus. Utan det beror på att vi som spelar i orkestern redan hört musiken som kommer 

flera gånger, är koncentrerade på att räkna pauser så vi kommer in rätt och att vi helt enkelt inte 

är medvetna om hur vi ser ut. 

 

Jag skulle vilja undersöka hur vi kan nå en ny publik. Kan jag göra så att den västerländska 

konstmusiken blir folklig? Visst att den genren redan är representerad i nästan alla filmer som 

görs idag, men konserthusen är idag sällan utsålda. Jag tänker på mina förebilder, Victor Borge, 

Gilles Apap och för den delen också Carl-Einar Häckner. De blandar just klassisk musik med 

humor. Men kan jag ta bort humorbiten och fortfarande spela med samma inlevelse som när jag 

har humorn som verktyg?  Klart det går! Men vilken publik når den då? Den redan frälsta eller 

kan jag få en ny publik till konserthusen? Eller är det just konserthusens fel? De kanske inte är 

lika inbjudande som till exempel en biograf? Måste vi börja sälja popcorn på våra konserter? 

Eftersom jag hatar personer som smaskar på bion så är nog inte det något som jag skulle vilja 

jobba för. Men jag vill verkligen undersöka miljöernas påverkan på vad publiken känner.   
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8. Bilagor 
 

1. Manus version ett 

2. Manus, det slutgiltiga 

3. Elefantvariationer 

4. I den stilla tiden 

5. Klotterplanket   
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Bilaga 1, manus version ett 
 
Clownen gör entre. Han går fram till basen utan att säga något som är i manus. Spelar 
Elefanten.  
 

2-3’’  
Välkomnar publiken, [ Spelar sedan elefanten var 1]  
pratar som om det är en föreläsning om elefanter. Frågar frågor och skriver upp dessa på en 
whiteboard. Några nyckelord som ska stå på tavlan, en elefant är, gulliga när dom är små. 
Dom är kloka, dom väger vid födsel 120 kg och som fullvuxen ca 5 ton.  
Elefanten är dräktig i ungefär 2 år. Den lilla ungen faller ca 1 meter vid födseln. 
Elefanterna är stora däggdjur med läderartat tjock hud, tjocka ben, stora öron och snabel. 
Hur man gör när man ska äta upp en elefant, ”lite grann i taget” 
 

5’’ 
 

Jag ska nu berätta en historia om en pojke och hans Elefant.  
 
Pojken gör entre. Han har med sig en ryggsäck på ryggen och en gossenalle i ena handen. 
Det är en mjukiselefant. Han ser sig trevande omkring i rummet, det är ett rätt tråkigt rum. 
Fula blommiga gardiner, en fläckig trasmatta. På varsin sida av mattan finns det två stolar 
bekläda i grönt läder och ett lågt litet runt bord där emellan. I ena hörnet finns det en 
genomskinlig plastlåda med leksaker och någon enstaka bok i. Han sätter sig på en av 
stolarna. Han sitter en stund och tar sedan fram ett block från sin ryggsäck. Han börjar skriva 
i den.  

 
- Jag har kommit på ett knep, ifall jag inte vet hur ett ord stavas. Då skriver jag bara 
den första bokstaven jättetydlig och sedan bara snirklar jag fram resten av 
bokstäverna. På så sett så kan jag skylla på att min lärare är dum i huvudet som inte 
fattar vad jag skriver när hon rättar provet…. [Paus] 
Om jag ändå inte får rätt, ja då skiter jag i det. Det är väl inte mitt fel att jag inte 
förstår?  
Som det här provet. [Han tar hastigt fram ett ihopknycklat papper.] Det här provet var 
jag sämst i klassen på. Alla andra hade alla rätt. Jag fick två ”fel”. Men ärligt, när ska 
jag någonsin behöva veta vad landskapsblomman i Närke är? Eller i vilket landskap 
Gävle ligger i? 
Så jag knycklade sönder provet, [knycklar ihop pappret igen och lägger den åt sidan]  
Sen kastade läsboken i soporna och sprang ut. Det är väl inte så konstigt? 
Mina klasskompisar flinande viskade om mig när jag gick ut, som vanligt. Och läraren 
suckade och sa ”låt han va”, som vanligt. 
Det brukar vara så, sen får jag skamset komma in och lossas som ingenting. 
 
[Muisk elefant var 2] 
 

5’’ 
 

Clownen: [ Tar fram en ananas]  
En Ananas! [tar fram en till ananas] En annan ananas [Tar fram ett äpple] An apple. 
[sticker äpplet med ett vasst föremål] (aj aj aj) Pain apple..!  
 
Det här med smärta kan te sig på olika sätt. Vanligaste tänker jag ändå är den 
oplanerade. Sen finns det såklart planerad smärta också. Man kan göra illa någon 
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annan och sig själv. Man kan planera att göra någon illa och man kan lika väl planera 
att göra sig själv illa.  
Pojken har alltid vid alla tillfällen som hans elefant anser att han är sämst, varit 
tvungen att ge sig själv en bestraffning… 
 
 
Pojken: [Ser på sina fingrar] 
Jag har alltid bitit på naglarna. Jag vet egentligen inte varför. Det är bara skönt att 
göra det, att sakta föra fingret mot munnen. Placera nagelns ena sida emellan 
gluggen på överkäken, sedan med hjälp av dom nedre tänderna liksom skala av 
nageln, Tänk dig som när du skalar ett äpple. Eller en morot för den delen. Jag kallar 
denna metod för potatisskalaren. 
En annan favorit är godispåsen. Och hur fungerar den undrar ni? Jo man biter tag i 
sidan på nageln, biter ett jack precis där nageln lämnar fingret. Sedan ska du helt 
enkelt bara bända loss så mycket som du kan få med. Precis som när du ska öppna 
en godispåse som inte vill bli öppnad. En nagel är som en lök, lager på lager, skikt 
efter skikt, man kan alltså, med hjälp av denna metod, skala av en bit längre upp 
ovanpå nageln. Den är iochförsig lite riskabel då den kan komma alldeles för högt 
upp… 
Sen finns ju också den klassiska nagelknippsar-stilen. Man bara tuggar helt enkelt.  
Samma sak är det när man har sommarfötter. När huden är hård och vit. Man måste 
dit och dra loss skiten. Sakta. Ömsint. När man skalar av en Fanta glasflska. När 
man tar bort etiketten. Sakta lossar man på ett hörn, drar och drar tills klistret sätter 
stopp för det hela. Då kan man blöda. Det gjorde det oftast i början. Nu har jag lärt 
mig att sluta innan blodet kommer, men det finns gånger jag väljer att låta blodet 
komma.  
(Det är ett sätt att göda en elefant.) 
 
[Elefant var 3] 
 
Clownen: 
Vad lever en elefant på då? Jo, växter och vatten. När det är torka tvingas elefanten 
att gå långa sträckor för att hitta föda. Men tillslut kan den finna dom små frukterna 
som gör att elefanten kan växa sig fin och tjock. På samma sätt göder sig pojkens 
elefant. Den sparar på de minsta orden som andra personer säger till honom, och 
även när det varit snälla saker andra människor har sagt så kan ända elefanten 
vända det till sin fördel. Du duger inte, tutar elefanten i pojkens öra. Att du inte ens 
kan veta hur Gästrikland stavas, eller att gullvivan är Närkes landskapsblomma. Du 
är ingenting att ha!  
Sen när folk säger ”sträck på dig pojk!” så vet dom inte hur omöjligt det är när man 
har en 5 tons elefant på axlarna.  
 
[Döden] 
 
Pojken:  
För ett tag sedan gjorde jag den här i skolan, [Tar fram en gipsfigur som föreställer 
en hängd person]. 
Fröken blev arg ”Är det här ett hot mot mig?”  sen ringde hon till min mamma och 
grät.  



 25 

Nej, såklart är det inte ett hot! Det är för att jag är lat och orkar inte göra klart 
uppgiften. På det här sättet kan jag hoppa över själva det sista som jag inte orkar 
göra, precis som med stavningen och dessutom vet jag att det kommer att bli fult och 
framförallt fel. Så då är det bara att strunta i det.  
Men det är sant, jag tänker en del på döden. Eller snarare, tänker på om livet är värt. 
Det där med slutet kanske inte är så dåligt. Det är inte det att jag inte känner mig 
älskad, inte heller att jag inte älskar. Men jag vill liksom bespara världen på… Ja, 
mig. Det är så jobbigt att göra något fel, att vara fel, att inte duga. Så jobbigt att jag 
ganska ofta önskar att jag kunde göra med livet som jag gör med stavningen, proven 
och dockan, bara skita i det för det kommer ända bara bli fult och fel. 
 
Jag skulle aldrig någonsin göra en annan människa illa fysiskt, iallafall inte med 
mening. Men det hindrar inte mig från att göra det mot mig själv. Det gör liksom inte 
ont i stunden heller, man bara gör det som i trans, dunkar huvudet i väggen, slår i en 
pelare tills att det blir sår på knogarna. I stunden gör det inte ont. Det känns bara 
ingenting. Men straffas måste jag.  
Och sedan efteråt, när man är tillbaka i verkligheten, skäms man. Inte för att man har 
skadat sig själv utan för att man har skadat dom som står en så nära. Att man inte 
kan tygla denna ilska, ”det är något fel på dig” ”du har fan sjuka aggressionsproblem” 
”du vill bara synas” ”du bara överdriver hela tiden” ”damp-unge” ord som personer, 
vänner, lärare, vuxna förebilder har sagt, inte alltid för att göra min illa, utan för att det 
är det ända som dom kan säga när inget annat kommer igenom.  
Och hela tiden så står han vid din sida och håller med, göds av dessa ord. Han 
repeterar dom, sen sparar han dom, tar fram orden nästa gång det är dags. Du duger 
inte. För en elefant glömmer aldrig.  
 
[I den stilla tiden] 
 
[slut] 
 
(Alternativt slut) 
Tar av sig näsan.  
Det jag vill ha sagt med det här är att ta hand om varandra, Det här var, är min 
verklighet. Jag hade vuxna och vänner som såg mig, som gav mig det stödet som jag 
behövde, som fortfarande ger mig stödet jag behöver. Men om dom inte finns, om 
man inte får känna sig behövd då och då, hur går det då? Och då tänker jag 
framförallt på barnen. 
tack för att jag fick berätta min historia.  
 
[slut] 
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Bilaga 2. Manus, det slutgiltiga 
 
Clownen gör entre. Han går fram till basen utan att säga något som är i manus. Spelar 
Elefanten. 
 
Hej och hjärtligt välkomna, Mitt namn är Sixten och är er föreläsare. Kvällens tema är 
Elefanter. Gör anteckningar för att komma ihåg vad som sägs på denna föreläsning så 
ni kan skriva er uppsats på 5000 ord till nu på fredag. Elefanten är ett snabeldjur. 
Fördomen säger att de är kloka varelser. Vilket enligt mina källor, verkar stämma. När 
en elefant har blivit dräktig så dröjer det drygt 2 år innan ungen kommer ut. 
Elefantmammor är väldigt, väldigt stora ungefär 3 meter i mankhöjd, så när lillen ska 
ut så gör denna ett fall på ca 1 meter. Men det gör inget, det klarar den lilla krabaten. 
Den borstar av sig och ställer sig upp för att i nästa minut springa och leka 
bekymmersfritt. Sen börjar den växa. Växa mycket. Den växer faktiskt ända tills den 
dör, så därför skiljer det sig på hur stora elefanter blir. Men dör gör dom förr eller 
senare. Och då kommer en fråga är det någon här som vet hur man äter 
upp en elefant? Lite grann i taget. 
 
Så vad har vi lärt oss hittentills? Kloka, Faller efter två år, Växer hela tiden. Tugga 
sakta (när du skall förtära dessa varelser.) 
 
[Spelar sedan elefanten var 1] 
 
Jag ska nu berätta om när en pojke mosades av sin elefant. 
Pojken gör entre. Han har med sig en ryggsäck på ryggen och en gossenalle i ena 
handen. Det är en mjukiselefant. Han ser sig trevande omkring i rummet, det är ett rätt 
tråkigt rum. Fula blommiga gardiner, en fläckig trasmatta. På varsin sida av mattan 
finns det två stolar bekläda i grönt läder och ett lågt litet runt bord där emellan. I ena 
hörnet finns det en genomskinlig plastlåda med leksaker och någon enstaka bok i. Han 
sätter sig på en av stolarna. Han sitter en stund och tar sedan fram ett block från sin 
ryggsäck. Han börjar skriva i den. 
- Jag har kommit på ett knep, ifall jag inte vet hur ett ord stavas. Då skriver jag bara 
den första bokstaven jättetydligt och sedan bara snirklar jag fram resten av 
bokstäverna. På så sätt så kan jag skylla på min lärare som inte fattar vad jag har 
skrivit för egentligen har jag ju visat vilket ord det ska vara … och typ hur det stavas. 
Det fungerar bäst när det är prov på typ geografi. Bauhauslän, Sverje och Hjällevare. 
[Paus] 
Om jag ändå inte får rätt, ja då skiter jag i det. Det är väl inte mitt fel att jag inte förstår? 
Som den här uppsatsen. [Han tar hastigt fram ett ihopknycklat papper.] Vi skulle skriva 
en sagohistoria. Jag skrev om Hanibal. Han lever bland aporna, men en dag gick han 
vilse och träffade en talande hund som hette Buster. Buster berättade att hans husse 
var fångad i ett badkar och han behöver hjälp. Hanibal som är världens snällaste 
beslutade sig för att rädda hussen Gustav. Sen blev dom kära och levde lyckliga i alla 
sina dagar! När jag fick tillbaka mitt mästerverk. För det var den, så var det rött överallt 
i pappret. Så stod det längst ner, ”gör om” och sedan en stor röd bock. Så jag 
knycklade sönder historien, [knycklar ihop pappret igen och lägger den åt sidan] Sen 
kastade jag mina läseböcker i soporna och sprang ut, som vanligt. Mina klasskompisar 
viskade flinande om mig när jag gick ut, som vanligt. Och läraren suckade och 
sa ”låt han va”, som vanligt. 
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Men väl där ute, ställer jag mig med min elefant. Tittar på snyggingen i spegel. [med 
elefanten under armen] ”men oj vad är du för en? säg mig vem som vackrast i landet 
är…? Jag… nej, va? sluta nu! Jo det är sant, du har ju inte tappat dina tänder än.. Men 
snyggast i klassen är du iallafall. 
Mitt i detta kommer fröken ut. skäller på mig. Det beror på vad som har hänt, visar att 
du minsann inte kan stava. Att det inte räcker att historien är något att ha, inte ens en 
liten kommentar om hur otroligt coolt och gulligt att Hanibal kommer och räddar Gustav 
från att drunkna i badkaret, och att dom sedan blir ett par!! Nej! Det spelar ingen roll. 
Du stavar för dåligt, pojken. [elefanten] Då så, du kan inte skriva. Sen efter 
utskällningen får jag skamset komma in, sätta mig på min plats och lossas som 
ingenting. Men vi vet ju att fröken har rätt. Jag kan ingenting. 
 
[Musik elefant var 2] 
 
Clownen: [ Tar fram en ananas] 
En Ananas! [tar fram en till ananas] En annan ananas [Tar fram ett äpple] An apple. 
[sticker äpplet med ett vasst föremål] (aj aj aj) Pain apple..! 
Pojken har ingen far. Han försvann innan pojken var stor nog att ens komma ihåg 
honom. Han försvann med en annan kvinna till Småland, fast det vet inte pojken om. 
Pojkens mor har sagt att han var tvungen att rädda barnen i Afrika och har inte tid för 
dom. När pojken blir större ska han också dit, men han tänker rädda elefanterna. 
Pojkens mor är i grunden en snäll mor. Men hon har inte tid för honom. Hon försöker 
att hinna med allt. Men med två heltidsjobb, jakten på en ny pappa till pojken samt 
sjunga karaoke varje onsdag, fredag och lördag. Det hinns helt enkelt inte med. 
Till en början var det bara de allra största sakerna pojkens elefant påpekade. Det här 
med stavningen, som sedan blev att han inte kunde skriva överhuvudtaget. Han 
började med dans, kunde inte känna perioderna på en gång. Så han skämde ut sin 
mamma genom att kasta sig ned på marken, skrika och gråta. [Elefanten] du kan inte 
dansa. [C] Senare började elefanten att påminna pojken att du inte kan hoppa jämfota 
speciellt långt. [E] Du kan inte idrotta. [C] Pojken snubblade när han gick till skolan en 
dag. [E] Du kan ju inte ens gå! 
Varje gång elefanten påminde honom om att han inte kunde något, var pojken tvungen 
att bestraffa sig själv på något sätt… 
 
Pojken: [Ser på sina fingrar] 
Jag har börjat bita på naglarna. Jag vet egentligen inte varför. Det är bara skönt att 
göra det, att sakta föra fingret mot munnen. Placera nagelns ena sida emellan gluggen 
på överkäken, sedan med hjälp av dom nedre tänderna liksom skala av nageln, Tänk 
dig som när du skalar ett äpple. Eller en morot för den delen. Jag kallar denna metod 
för potatisskalaren. En annan favorit är godispåsen. Och hur fungerar den undrar ni? 
Jo man biter tag i sidan på nageln, biter ett jack precis där nageln lämnar fingret. Sedan 
ska du helt enkelt bara bända loss så mycket som du kan få med. Precis som när du 
ska öppna en godispåse som inte vill bli öppnad. En nagel är som en lök, lager på 
lager, skikt efter skikt, man kan alltså, med hjälp av denna metod, skala av en bit längre 
upp ovanpå nageln. Den är iochförsig lite riskabel då den kan komma alldeles för högt 
upp… Sen finns ju också den klassiska nagelknippsar-stilen. Man bara tuggar helt 
enkelt. 
[Elefanten var 3] 
[Slutet] 
Clownen: 
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Elefanter har inte något emot att trampa på en människa… 
Det som hände med pojken vill jag helst inte berätta i detalj, men jag måste ändå 
upplysa er om det som han till slut var tvungen att göra, eller snarare vad hans elefant 
fick honom att göra. För hans elefant gjorde just det. Trampade på honom till det inte 
var något kvar. Från pojkens perspektiv fanns det bara en sak att göra. Han orkade 
inte höra tutandet i örat. Du kan inte skriva, du kan inte dansa, det är ditt fel att din 
pappa drog, du kan inte. Du Kan Inte. Du duger inte.  
 
Elefanter går att dressera. Dressera dem så att de tutar när du har kraft och ork att 
lyssna. Och ju tidigare man dresserar elefanten desto lättare blir det i slutet. Om pojken 
istället hade fått höra vad som var bra, uppmuntras till att utvecklas, bejaka det som 
faktiskt var kul. då hade det som hände aldrig hänt. Det är sant som man säger, ”en 
elefant glömmer aldrig” men man kan visa elefanten en annan väg att ta. Visa just att 
du duger som du är, barn behöver vuxna som ser dem, vuxna behöver vuxna som 
ser dem, om pojken hade haft det, då hade det aldrig hänt.  
 
Pojken:  
Jag hade bråkat med mor, så.. Ja, hon var tvungen att gå ut och göra en grej, jag ville 
inte vara ensam hemma som vanligt. När hon lämnade lägenheten så gick jag till 
fönstret och tittade efter henne. Det regnade. Det hade precis blivit höst och kallt. På 
skrivbordet bredvid mig låg min fiskelåda. Det är ju ditt fel att pappa drog. Där låg alla 
mina fiskeredskap. Det är ditt fel att mamma måste lämna dig här. Och bland mina 
fiskeredskap fanns också min gamla morakniv. Du kan ingenting. Jag vet inte hur det 
gick till men helt plötsligt stod jag där med den. Du duger inte. Det luktade fisk och 
rostigt järn… 
 
[pojken] 
 
[I den stilla tiden] 
 
[slut] 
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Bilaga 3. Elefantvariationer 
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Bilaga 4. I den stilla tiden 

 
  



 37 

 
  



 38 

Bilaga 5. Klotterplanket 
 
Man intalar sig själv saker som inte stämmer men som sedan blir sanna.  
 
En mörk scen med flera lik, levande och odugliga basar. Mycket bakljus,  
Storlek på scen? Ska det vara musik när publiken kommer in? 
 
Ska man få veta slutet i inledningspratet?  
 
 
Han kommer vara i spannet mellan 8 till 20. Han bor i en större stad, han har folk som älskar 
honom och folk som hatar honom. Han har aldrig känt sin far. Han har visserligen ett foto på 
honom, men Det är en hemlighet som inte ens pojkens mamma vet om. Den enda som vet 
vem han egentligen är eller vad han känner i alla lägen är hans bas. Det gör inget att det 
bara är pojken och mamma hemma, om det inte var för att … 
 
 
Stenen, försöket att hoppa ut ur fönstret. Hur kommer han att vilja synas? Har han något val? 
Kommer han ha någon slags historia med basarna? Dialekter.  
 
Mellan varje avsnitt skall det vara musik.  
 
 
Vad vill jag säga? 
Jag vill prata om människors syn på att lyckas, nu när jag jobbat som vikarie i två dagar och 
sett hur barn påverkas av betyg och omdömen istället för att skapa och uppmuntras till att 
vilja utforska nya saker, lärande. Själv kände jag mycket väl igen mig hos de elever som 
upplevs som ”stökiga, ADHD-barn”. När jag även satt längst bak i klassrummet och fick se 
en elev som fick tillbaka sin uppgift med bara orden gör klart, och sedan att detta barn då 
bara sket i resten av lektionen, för att läraren skulle få skylla sig själv. Att vi alla lider av 
självkritik råder inget tvivel om, somliga mer än andra, jag var ett barn med väldigt hög 
sådan. Fick inte jag alla rätt på ett prov som jag hade pluggat hårt till så kunde jag, som 
mildast, sitta i ett hörn och tjura. Men det kunde också eskalera och bli värre. Jag minns en 
gång när jag hade ritat och färglagt en teckning som jag tyckte blev så ful, när jag sedan gick 
förbi ett fönster slog jag sönder det med mina händer för att jag var så missnöjd med mig 
själv. Det som blev räddningen för mig var teatern, där fick jag lära mig att det finns inga rätt 
eller fel, allt beror på vad mottagaren tycker. Jag fick då ett verktyg att tygla min ilska och min 
självkritik (djävulen på axel). Jag har alltid älskat att få folk att skratta, gråta, skrika av rädsla, 
må illa och må bra. Jag har alltid älskat att beröra människor. Det förstod jag när jag stod på 
scenen. Nu när jag nästan uteslutande håller på med västerländsk konstmusik så har 
djävulen börjat komma tillbaka, Du duger inte.  
Jag vill alltså påvisa att inga barn, inte heller vuxna, mår bra av att bara veta att man inte 
duger. Det klarar man bra själv.  
 
Hur vill jag visa det? 
Med humor och allvar. Enligt mina erfarenheter så har budskap alltid landat bättre om man 
fått skratta innan. Så att man liksom har tömt den tryckbehållaren, då kan man fylla den med 
andra budskap.  
 
Vem är Sixten? 
Sixten har spelat en föreställning då han berättade historien om Oidipus tillsammans med sin 
bästa kompis Glenn. Sixten är född clown, han älskar att få folk att skratta, att få folk att 
gråta, ja allt när hans publik känner sig påverkad. På senare dagar har Sixten börjat spela 
kontrabas, han gillar det mycket. Han vill visa att med musik så kan man säga ännu mer 
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saker än de uttalade sakerna. 
 
Hur ska föreställningen börja? 
Den ska helt klart börja med Camille Seanseans (jävla fransmän att inte kunna stava!) 
Elefanten ur Djurens karneval. Detta tänker jag är för att jag kanske kan få till skratt, eller 
något liknande. Sedan ska det övergå till en faktagenomgång om elefanten, där Sixten frågar 
ut sin publik om vad dom vet om en elefant. Skriver upp det på en whiteboardtavla, typ som 
en mindmap. Som kommer att få stå på den ena sidan av scenen under hela föreställningen.  
 
 
På vilken scen vill jag spela?  
Tänker mig en scen som inte är för stor. Jag anser att studio C är där jag skulle vilja vara om 
man ser på storleken på rummet. Däremot är det ingen rolig akustik där. Då skulle istället 
aulan vara ett alternativ. Men då är det för stort.   
 
Elefanten —> Djävulen på axeln. Elefanten kommer få representera djävulen. Han kommer 
när man minst anar det, han kan ibland ge en idéer, inspiration och ibland, ja tillochmed säga 
att man är bra. Men allt som oftast får en veta att den där flugskiten därborta är mera värd, 
varje dag i veckan.  
 
Jag har tänkt nu att ha några inslag där Sixten får göra som en faktaredovisning om 
elefanten. Samtidigt som han återkopplar och kommer tillbaka till ”nuet”. Som en sidohistoria.  
Jag tänker mig att det ska finnas någon slags klädhängare, så att Sixten kan pendla mellan 
sig själv och ”pojken”, pojken kan ha typ en keps. Alternativt byter Sixten om bakom scen. 
 
Pojken —>  Detta kommer vara själva huvudstoryn, som gör att föreställningen går framåt. 
Som kommer vara en historia. Där Sixten ikläder sig Pojken och berättar om sakerna, Tänker 
mig att ”pojken” kommer få spela ett eller flera musikaliskastycken.  
 
Vart utspelar det sig? 
Hos pskykologen, i rummet där man fick berätta allt som har hänt/kommer att hända.  
 
1999, 2002, 2004. Var åren då jag gick hos BUP, 
 
Vem är pojken? 
Pojken kommer vara i åldern 11. Han bor i en större stad, han har folk som älskar honom 
och folk som hatar honom. Han har aldrig känt sin far. Han har visserligen ett foto på honom, 
men Det är en hemlighet som inte ens pojkens mamma vet om. Den ända som vet vem han 
egentligen är eller vad han känner i alla lägen är hans bas. Det gör inget att det bara är 
pojken och mamma hemma, om det inte var för att … 
 
Övergången till pojkens historia tänker jag mig kommer vara en entre, efter att han har varit 
eller innan han ska träffa psykologen för första gången.  
 
 
En elefant glömmer aldrig. Ska vara den sista repliken. 
 
Jag vill bryta den fjärde väggen, det är därför jag ska blanda Clown och musik. Går det att 
bryta väggen helt? Kommer publiken känna någon skillnad? 
 
Ha clownövningar med andra musiker och undersöka ifall det känns annorlunda och isåfall 
hur. Bättre sämre? Framnäs? 
 
Jag har alltid varit intresserad utav att komma min publik nära, detta gäller både teater och 
musik. När jag höll på med clown så fick jag denna känsla av att kunna beröra och bemöta 



 40 

min publik på ett helt nytt sätt. Jag vill se ifall denna metod även funkar inom den 
västerländska konstmusiken.  
 
Jag borde kanske lägga till bitar i manuset. (fredag 6 januari 2017,) Känner att det inte riktigt 
speglar den bild som jag vill ge min publik. Som det är nu så skulle jag kanske vilja fördjupa 
några delar. Naket och ärligt berätta det jag egentligen vill. Men blir det bara pretentiöst? Jag 
är rädd för att det skall tolkas som överdrivet och oseriöst, det som jag har varit med om och 
känner. Som jag tror att många kan känna igen sig i.  
 
Saker som kan läggas till: 
 
Fösta gången då jag försökte hoppa från fönstret (inte när jag var bebis utan i åk4). Skulle 
kanske kunna vara kul att komplettera med bebis-historien och sedan knyta ihop det med 
”jobbiga” historien. 
 
Kan jag göra så att ”pojken” utspelar sig i olika tidsperioder? Hur kan jag göra det förståeligt 
för min publik? Måste jag göra det förståeligt för dom och andra sidan?  
Vrida keps? Lägga till med målbrott?  
 
Sista gången som jag minns att jag aktivt skadade en annan person fysiskt, stenen, 
skammen. 
 
Pappa, Alkisen och hundbajset.  
 
Hur man äter upp elefanten. Bit för bit.  
 
Avsluta med ett avslut på en presentation. Avrundning?  
 
Måndag 16 januari 2017 
Kanske ska tona ner på allt, Göra om det mesta. Ge pojken en parallell historia från en 
vandring som en elefant gör. Han gör densamma, drar hemifrån.  
 
Lägg till mer om elefanten. Förklara typ att det är djävulen. [del tre] 
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