Tolv sånger om ensamhet

Jag har skrivit 12 sånger om ensamhet. Varför gör man det? Ja, varför inte? Ämnet är tabu. Det är skamligt att tvingas erkänna att man är ensam. Ensamheten kan idag nästan jämföras med en sjukdom, vilket kanske den är också: vår tids sjukdom. Man säger inte öppet att man är ensam eller ensamstående, utan kanske "singel" eller att man är "själv", som man alltmer gör i Sverige idag. Ändå finns det många av oss som varje kväll sitter där ensamma framför TV:n, och väntar på besök eller på att telefonen ska ringa. Och det är inte bara äldre människor. Om ensamhet kan man skriva högst en eller ett par sånger, men inte tolv. Det är redan lite för mycket. Man kan skryta med att kalla sig The lonely wolf i en rocksång eller peka på de människor som går ensamma, som Eleanor Rigby i den kända Beatleslåten. Man kan också skriva tolv sånger på amerikanska och i dem behandla det ytliga amerikanska konsumtionsidealet, eller ge ut en samlingsskiva med kärlekssånger, men ett temaalbum som 12 sånger om ensamhet ger man sig inte på. Konstnärer har målat enamheten, som den amerikanske målaren Edward Hopper gjorde på 1940-talet. Författaren Franz Kafka skrev en romantrilogi som kallades ensamhetens trilogi, och berörde i sina dagboksanteckningar hur skamligt i samhällets ögon det är att vara en ensam ungkarl. Alla inbjudningskort till fester och middagar är för två personer, och vinsten i lotteriet, kryssningen, den är också för två. När du ringer och beställer biljett till en teateruppsättning frågar de hur många du beställer för, och singelbordet i restaurangen är aldrig mitt i salen, utan alltid i någon undanskymd vrå, där sevitrisen med en ursäktande min ställer fram den mat du beställt. Jag har upplevt ensamheten och tycker inte att den är något som borde tabubeläggas, lika lite som döden eller skilsmässan, eller vad annat som helst som stuvas undan till de mörka skrymslena i vårt medvetande och plockas fram i psykologmottagningar bakom fördragna gardiner. Istället borde man diskutera den öppet och se vad man kan göra åt den. Så därför kanske jag har lite orsak att sträcka på mig inför denna kulturgärning när jag säger: Varsågoda gott folk! Här är 12 sånger om ensamhet, med ackord och kommentarer, att njuta eller beröras av. De är alla ett resultat av en ensam vinter 2012. Sångerna är skrivna i en hast i en vecka i mars 2012, förutom två som är senare skrivna, och inbandade på min digitala portastudio i maj samma år.

Ulf Nyback, 47år, Geta


1. Varför vill ingen slå rekord i att vara ensammast? Jag hörde en gång talas om en countrysångare som stolt kallade sig den ensammaste artisten i Amerika, men redan det berättar att han knappast var så ensam. Tänk om man kunde ordna en omröstning i om vem som är Ensammast på Åland, istället för Årets ålänning. Varsågoda, sätt en lapp i vår röstningslåda och fyll i en bra motivering! Prisutdelningen sker i samband med Kulturnatten i augusti.

		Ensammast i hela världen

                                  G                                  C
		I bibliotekets läsesal
                                 F                      G                      C
		nyss fyllda femtio, det sitter en karl
                                 F                    G                               C
		Modern design - klockan den slår tolv
                                F                       G                 C
		Slemmerns is ligger blank som ett golv

		Du kommit hit för att låna en bok
		Säg är du inte redan på tok för klok?
		Det är inte tankar du behöver just nu
		bara nån som kommer och säger "hör du"
                               
                                  F                            G                         C
		Du är faktiskt ensammast i hela världen
                                 F                     G                  C
		Ingen som går med dig på färden
                                        F                      G                              C
		Att slå detta rekord det är en storartad bragd
                                 F                         G                      C
		Ensammast av de ensammastes vackra smaragd

		Guiness rekordbok har aldrig ringt
		och bjudit ut dig på mat och drink
		Din telefon har också blivit antik
		En ringsignal som på museum unik

		Du är läsesalens antikvitet
		Du har inget jobb som kan göda dig fet
		Du har inget annat än en ylande röst
		där djupt inom dig, nåt som söker tröst

		För du är faktiskt...



2. Emigrantvisor finns det många av. Våra förfäder packade sin amerikatrunk och seglade iväg till det förlovade landet som flöt av mjölk och honung, grundade en koloni där och skrev brev hem. På 50-talet åkte man bort från Åland till Sverige för att hitta jobb. Man bosatte sig i vårt västra grannland eller kom tillbaka senare full med det nya landets seder och vanor. Här ett försök till en modern emigrantvisa.


		Som emigrant

                                                   Am                         G
		Som emigrant ska jag stå
                                          C            G              Am
		när färjan den ska gå
                                                       C                        D                            Am 
		med mina väskor med klistermärken på
                         E                                           Am
		Dem ombord ska jag bära
                                                       C    G             Am
		med mina nära och kära
                                                   Am                       G
		En sista kram ska jag få
                                       C               D          Am
		av dem på kajen då

		Men jag kommer tillbaka
		Jag måste bara få smaka
		på uppbrottets kraft efter en lång tids vaka
		Jag har varit beredd
		Jag är inte så rädd
		att nya vägar utstaka,
		att äga och försaka

		Under en vinter lång
		har jag diktat en sång
		som doftar av drömmar, salt och havstång
		Den för mig dit jag tror
		att min lycka bor
		Där någon väntar en gång
		vid lövad midsommarstång

3. Att skaffa barn - det är, enligt många, en förutsättning för att överhuvudtaget bli en hel människa. Det är synonymt med själva livets mening. Gäller det här i lika grad män som kvinnor. Många ser barn som en Guds gåva. Myten säger att de kommer med storken. Men barn är ingen ägodel och de finns där bara en kort stund i ditt liv. "Barn tar dej tusentals mil härifrån/ barn är det enda som finns", sjöng Ulf Lundell. Men du kan också söka efter barnet som bor i dig själv.


		Mitt barn

                                          Dm
		Mitt barn!
                                                        C             
		Du väntar på mig
                                G
		Jag kommer
                                 Dm                         C
		Du står någonstans
                                          A
		Jag drömmer
                                 F                              G                          C
		Om jag så ska vandra tusen mil
                                 F                  G                  C
		så ska vi finna varann
                          G      C
		Mitt barn!

		Mitt barn!
		Du ger mig sommaren
		i vintern
		Du är ett leende
		som finns där
		Och jag ska nå dit ända fram
		där denna glädje bor
		Mitt barn!

		Mitt barn!
		Ja, jag har längtat så
		till dig du
		Som marken längtar regn
		i år sju
		Och allting ska bli verklighet
		jag lovar och jag svär 
		Mitt barn!


4. En allegori skrev man förr i tiden då man inte kunde kritisera någonting öppet. Istället använde man en bild, en symbol, som alluderade på det man egentligen kritiserade. Så skrev Olof von Dahlin på 1600-talet dikten Sagan om hästen, där han kritiserade de svenska kungarnas vana att ständigt dra ut i nya krig till förfång för det krigströtta landet. Han tyckte att Pålle borde få komma hem till stallet och vila. Även Jonathan Swift skrev en allegori över mänsklighetens dumhet i sin bok Gullivers resor på 1700-talet. Nu få du fundera över vad Spöktåget kan alludera på. För alla har vi ju någon gång åkt spöktåg.  


		Spöktåget

                                 E                        A                        E
		Välkommen med på vår färd
                                 C                           D                 C                                E
		Spänn på dig bältet, betala vad den är värd
                                 E                   A                                       E
		Sätt dig i vagnen, var nu inte feg
                                 C           D                                       A          E
		Då är allting klart och vi åker iväg

		Vagnen den kränger och slår
		Håll ögonen öppna fastän du illa mår
		Spökena lyser med skratt
		Du ser dig omkring i en fruktansvärd natt

		Vålnader kommer ur grav
		Du måste åka fastän du vill gå av
		Spindlar och ormar och annat besvär,
		mördare, det finns det här

		Smådjävlar sticker med spjut
		Häxorna kommer med hemska tjut
		Du är ankungen där svanen har flugit sin kos
		En grodprins som ingen vill vara hos

		Och dessa små plågoris
		har roligt åt dig, du får betala ett pris
		Elaka dvärgar vet hur
		de ska pina dig på din spöketågstur

		Stig av, hoppa ur, gå iväg
		Bort från spöktåget du styr dina steg
		Smaken i din mun är fadd
		Du går och köper lite sockervadd


5. Kärleken är ett outtömligt tema som de flesta klassiska författare berört. Kärleken har många namn och många sidor: fjärilar i magen, personkemin måste stämma, det måste säga klick och så vidare. Myntet har även en baksida, den olyckliga kärleken. Ändå är de flesta av oss beredda att när som helst ta stora risker och göra stora uppoffringar för att någon gång få uppleva den berusande känsla som kärleken ger. Man sätter sig på sin vita springare och rider ut i världen för att hämta jungfrun i tornet. Men först är man ju förstås tvungen att besegra den fruktansvärda draken som vaktar henne. 


		Går dit där kärleken finns

                                 C      Am    F                 G                        C                  F/G/C
		Vintern känts så mörk och så lång
                                 F                   G                                  C
		Sviken, besviken, gång på gång
                                 C     Am  F                     G             C
		Nu så kommer ju våren igen
                                F              G                            C
		och nu söker jag min vän
                              F             G                              C
		Nu är jag som en ridande prins
                                 F                       G                  C
		Går dit där kärleken finns

		Så avlägset allt, så tomt, så kallt
		Gräver guld, men finner blott salt
		Som fjärilen där i puppans skal
		så har jag inte något val
		Tåget det rusar utan stoppande stins
		Går dit där kärleken finns

		Jagar en känsla jag känt förut
		Något ska jag väl finna till slut
		John och Yoko, Yin och Yang
		Jag vill ha avancemang
		Så länge som jag ännu minns
		Går dit där kärleken finns


6. De sitter där och väntar på att du ska ringa, natt efter natt. Du hittar deras adress i tidningen eller på nätet. Är linjen upptagen ber de dig vänligen återkomma på nytt. Du får prata hur länge du vill. De lyssnar på dig och försöker hjälpa och trösta. Tänk om du också kunde bli en av deras medhjälpare! Tänk om flera av oss kunde vara som de. Till slut var vi kanske lika många som ringde och som svarade. Vilken fantastisk tanke! Hjälpjour svarar! 


		Hjälpjour svara!

                                                    Am
		Upprört tillstånd
                                                G           Am
		Du får ingen frid
                                    Am                 G                          Am
		Något jagar dig, hindrar John Blund
                                                   Am
		Rond på rond
                                                  G             Am
		Går din tunga strid
                                                    Am                   G                      Am
		Klockan tickar, och klockan är rund
                                        D                                           Am
		Du rids i din säng av en mara
                                 E                    Am
		Hjälpjour svara!

		Hjärnan lever
		Tankar blommar ut
		I ditt skrivblock de tecknas ner
		Känns som feber
		Känns som olöst knut
		Ord till Gud, som ingenting ser
		När repet dras åt i din snara
		Hjälpjour svara!

		Tomma hus
		Mörk sängkammare
		Mobilen på hyllan bredvid
		Släckta ljus
		Inga goda feer
		Reklamprogram i din TV
		Då sitter vi här för dig klara
		Hjälpjour svara!

		Telefonjour
		Nån att tala me
		När du söker en lindrande tröst
		I dig bor
		hungern efter det
		att få höra en lugnande röst
		Ni är alldeles helt underbara!
		Hjälpjour svara!

		SOS
		Linjen den är full
		Du ombedes ringa igen
		Inget sms
		kommer genom tulln
		Det är många som saknar en vän
		I mobilen du får numret spara
		Hjälpjour svara!



7. Ensamheten beskrivs ofta som något negativt. Men det finns positiva sidor med ensamheten också. Det innebär en viss frihet att vara ensam. Du behöver inte ta så mycket hänsyn, du behöver inte kompromissa dig till döds, och du kan få syn på strukturer i samhället som du annars inte skulle få syn på. Äras den som äras bör, heter det ju - den ensamma människan kan vara den vardagshjälte som behövs för att kunna peka på det som du annars inte hade fått syn på. Liksom barnet i H.C. Andersens saga som upptäckte att kungen inte hade några kläder på sig.


		Du är modig, du är stark

                                 D           G              A         D
		Du är modig, du är stark
                                 G                    A                                           D
		Du klarar dig på bara bröd och bark
                                          G                          A                D
		När andra lever i sus och dus
                                                       G              A                                            D
		Så går du ensam, ensam, omkring i ditt hus

		Du får sköta hela hushållet själv
		Du dricker ditt kaffe vid den ensammes älv
		När andra laddar upp med kött och vin
		så blandar du vatten, vatten, svett och adrenalin

		Du väver tankar i det stora blå
		bland hukaretyckare vars tankar är små
		När kompromissen blivit var mans lag
		bakar du katedraler, katedraler, i din snarkofag


8. Ensamheten är inget statiskt tillstånd. Det finns frivillig och ofrivillig ensamhet. Trivs du inte med din ensamhet så kan du bestämma dig för att göra något åt den. En hel värld är en människa, sade ju redan poeten Gunnar Ekelöf. I dig bor möjligheterna som ett positiv frö som du själv sår. Före sådden kanske du är tvungen att bryta upp den jord som är du, sedan måste du vattna den och låta solen lysa på den. Du kan behöva hjälp till det här t.ex. av en personlig coach, som sporrar dig och tror på dig. När stenen väl är satt i rullning så rullar den på. 


		Jag är också på väg någonstans

                                                  C                                                                F                C
		Jag blir kontaktad av kvinnor som jag inte vill ha
                                         C                                                    G          C
		En man ringde och ville mitt hus hyra
                                                               F                               C                              G                            C
		Och jag är ju också på väg , också på väg, också på väg någonstans

		Jag är ju också på väg någonstans

		Jag är satt under en blåslampa
		som tennet i stöpsleven, så ska det va
		För jag är ju också på väg någonstans
		Jag är ju också på väg någonstans

		Jag söker råd och jag söker stöd
		för att igen hitta min inre glöd
		För jag är ju också på väg någonstans
		Jag är ju också på väg någonstans

		Mindfullness, feng shui och dagens dikt, 
		en olycklig kärlek kan jag ha som svikt
		För jag är ju också på väg någonstans
		Jag är ju också på väg någonstans


9. Det kan knappast bli mörkare än det mörkaste. Men i mörkret vilar också ljuset. Du ska inte vara rädd för mörkret, ty ljuset vilar där, som Erik Blomberg sade det i en känd dikt.  I det svarta är tänkt som en gospellåt. Det är en låt som tror på att det ska bli bättre någon gång. Handklapp, körer och "prise-the-lord"-rop hör till gospel. 


		I det svarta
                                                        G
		Där det är svart
                                            Em
		där har jag vart
                                                    A
		Inne i en knut
                                                               D
		har jag suttit förut
                                                          G
		utan något ljus
                                                       Em
		i mitt eget hus
                                                   C
		Utan en enda vän
                                                            D
		Och hur har det känts sen?

		I vinterland
		blir det så ensamt ibland
		Du vill söka dig bort
		till nån av din egen sort
		Men vart kan du gå
		och vad ska du där få?
		Du sitter svarslös kvar
		i många, många dar

                                                           G
		Men du har snart
                                           Em
		lidit klart
                                                              C                        D
		Var lugn den kommer din tid
                                                         G                   Em
		Det ska bli helt underbart
                                                       C                   D
		Ja, det är helt uppenbart
                                                            G
		Och du ska finna din frid
                                                       G                 Em
		Ingen ska lida som du!
                                                               C                     D
		Att man måst strida som du!
                                                       G
		Din tid är nu!


		Och åren gick
		du ångest fick
		det gick en propp
		Du vakna opp
		när det blev natt
		och när din katt
		som vart så kär
		blev solitär

		Du famla runt
		och prata strunt
		när allting brann
		du hjälpen fann
		och gick iväg
		med säkra steg
		nån annanstans
		och fick balans

		För du har snart...


10. Alla vill passa in i ett mönster, men få är beredda till de kompromisser och uppoffringar som ska till för att detta ska kunna möjliggöras. Pusselbitar är ofta suveräna och vackra, de har skarpa kanter och fogar sig inte i det allmänna pusslet, i konstverket, utan knot. Det här är en paradox. Men vid enstaka tillfällen i livet kan ändå den unika känslan av samhörighet låta sig erfaras. Då sjunger allting, hela konstverket: alla bitar är på sin plats då, och du är en del av mönstret.


		Pusselbitar

		Så skarp en kant, så hård yta
		Vill likna alla andra
		En pusselbit vill inte byta
		En pusselbit får ingen klandra
		Pusselbitar
		Åh, pusselbitar

		Vill passa in i mönstret helt
		men gnisslar kärvt med tand
		när den läggs ned helt platt och stelt
		av pusselmakarens hand
		Pusselbitar...

		Perfekta bitar är nog ni
		Så stiliga var för sig
		Men vill du vara snygg och fri
		en tavla blir ni ej
		Pusselbitar...

		En ljummen kväll på Bar la Mare
		nånstans på annan ort
		Där glömde vi bort vem vi var
		Man kom och gick helt fort
		Pusselbitar...

		Vi sjöng en sång, sjöng samma sång
		och dansa med varann
		och ingen kände något tvång
		Vi var en massa grann
		Pusselbitar...

		Ett konstverk som int nån beställt
		Modellerad gestalt
		av pusselbitar sammansmält
		av skärvor tusenfalt


11. Arja Saijonmaa sjöng i tiden om Silja line-blues. Men Viking Line har inte fått någon. Det närmaste Viking Line-blues man har kommit är väl de forna medlemmarna av sånggruppen Blå tåget som 1979 skrev den lilla reportageboken Resan till Åland. "Njut av din sjöresa", är som känt Viking Lines slogan. Men vad är det för inbjudande med karaoke i sky baren, tipspromenad för de yngsta, tango i cafeterian eller en kram av Ville Viking på informationsdäck? kan man tycka. Varför ska man överhuvudtaget släpa sig upp ur hytten?


		Viking Line-blues

                                                     Dm                            C             F
		Olof han sitter, Olof han sitter i hytt
                                   Dm                       C                                  Dm
		Idag har ingenting blitt som förbytt
                                 G                                            C                     F
		Nu åker han hem till sitt tomma hus
                                         Dm                   C                        Dm
		och sjunger en Viking Line-blues

		Han åkte till Åbo på dejt
		Tänkte kanske blir allting det här hållrejt
		Nu släcker han ner alla ljus
		och sjunger en Viking Line-blues

		Han kom dit med nattbåten, trött
		Han var som ett blött paket med kött
		Nu tömmer i sportbar han krus
		och sjunger en Viking Line-blues

		Han tänkte som lite till mans
		På henne har jag kanske en chans
		Nu drömmen har slagits till grus
		Han sjunger en Viking Line-blues

		De träffades på restaurang
		Det fanns inte flera evenemang
		Där åt han sin glass som i rus
		Nu sjunger han Viking Line-blues

		Hon sa han var int hennes man
		fast han tyckte nog att hon var grann
		Nu sitter han tyst som en mus
		och gnolar en Viking Line-blues

		Det har hänt vår Olof förut
		att dejtingaffären har tagit slut
		att han suttit i hytt som en lus
		och sjungit en Viking Line-blues


12. Efter lite feedback jag fått på mina sånger ville jag avsluta samlingen på ett positivt sätt. Sången Ett hjärta på min dörr pekar framåt. Sången är nyskriven och ersatte en annan. Hjärterum, ett rum för hjärtat, ett rum för att kunna andas - det behöver vi alla, både i vårt eget inre och i våra hus. Melodin och vissa textrader kom till mig i sömnen. Jag drömde att jag såg Tommy Körberg framföra den för storpublik. När jag sedan vaknade var det bara att banda in den. De bästa sånger kommer till dig så!


		Ett hjärta på min dörr

		C                    G                      F C
		Sitter och ser fotografier
                                 F                   G                        C
		på andra sidan av ett hav
                                 C                               G                  F  C
		de är som svartvita fantasier
                                 F                                 G                               C
		från skepp som nån gång gått i kvav
                                 F                                       C
		Men inte fula, inte fula
                                 G                                                       C
		och inte skrämmande som förr
                                  F                                        C
		Sitter int mer i lejonkula
                                 G                                                     C
		Jag har ett hjärta på min dörr


		Sitter och samlar på figurer
		som roller på ett inre plan
		För att dem finna går jag turer
		på antikbutikerna i stan
		De är inte stumma, inte stumma
		och inte främmande som förr
		Jag sitter int med ögon skumma
		Jag har ett hjärta på min dörr

		Jag gått och sökt i tomma salen
		efter ett kärleksmanifest
		Jag sökt på avstjälpningscentralen
		och tillbett fans överstepräst
		Nu går jag inte kring och fryser
		Nej, ingenting är mer som förr
		Nu solen in i huset lyser
		Jag har ett hjärta på min dörr






