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Som kompositör placerar danska Lotte Anker musiken mellan 

dröm och verklighet medan hon som saxofonist ihärdigt bygger 

tät musik med exempelvis amerikanerna Craig Taborn och Gerald 

Cleaver. OJ har mött den musikaliska dörröppnaren i hemmet i 

Köpenhamn.

LOTTE ANKER 
       

lotte anker är en kreativ improvisatör och kompositör som 
ständigt öppnar nya dörrar för musiken hon spelar. Allt sedan 
1980-talet har hon befunnit sig på den experimentella sidan av 
jazzen snarare än den traditionella, även om Wayne Shorter och 
John Coltrane länge var de stora inspiratörerna. Hon har ständigt 
arbetat med nya idéer och nya musiker. De senare från såväl jaz-
zen som från den nutida konstmusiken, improvisationsmusiken 
och den experimentella rocken. Spelandet är Ankers livskraft – 
hon blir enligt egen utsago på uselt humör när hon komponerar 
för mycket framför datorn och inte får spel. Men musiken är ingen 
isolerad företeelse i hennes kreativa verksamhet, litteraturen in-
spirerar och hon är väl bevandrad i bildkonst.

För många utanför den experimentella och improviserade mu-
siken är hon fortfarande något av en doldis, även om hon nomi-
nerades till Nordiska rådets musikpris 2011. Nu är hon aktuell 
med albumet What river is this (läs recension på sid 42). Det är 
ett svitliknande komponerat stycke som spänstigt och nyfiket 
vandrar mellan dröm och vaket tillstånd. Mellan raderna kan man 
ana hur drömmarna vävs in i improvisatoriska avsnitt medan den 
konkreta verkligheten naglas fast av struktur och ordning. Men 
det är naturligtvis inte så enkelt, avsnitten flyter samman och 
stöter på motstånd och försätter lyssnaren i tillstånd av osäker-
het om vad som egentligen är vad. Denna öppna och poetiska 
dimension finns inte bara i själva musiken, Anker har tagit hjälp 
av strofer från såväl den argentinske diktaren Jorge Luis Borges 
som av danskan Ursula Andkjær Olsen. Hon tilltalades av hur 
ordens tajming och innebörd gav spänning och hur texten faktiskt 
föreslog något till musiken. 

– Man kan säga att What river is this handlar om tillstånden 
mellan dröm och ett aktiv nu. Jag läste några av Borges dikter 
och några av hans essäer och noveller. Det fanns några rader som 
brände sig fast eftersom jag själv har varit väldigt intresserad av 
drömmar och den världen. Jag beslutade att dessa skulle ha något 
med stycket att göra; vad som är dröm och vad som är realitet, de 
olika tillstånden och förhållandet mellan dem. Ursulas text kom in 
på det sättet. Jag satt och bläddrade i en av hennes diktsamlingar 
och helt plötsligt ser jag Appendix til de sovende og de vagne. Som 
jag sedan använde. Texten hade några av de kvaliteter som är 
intressanta när man komponerar, de är mycket repetitiva men 
med små förändringar, så det blir nästan rituellt kan man säga, 
berättar Lotte Anker när jag träffar henne hemma i lägenheten i 
Köpenhamn, bara ett stenkast från Strøget.

Hon bjuder på kaffe och brownie och kaffekokaren spelar en 
liten fin trudelutt när det är färdigt. Vi sitter vid köksbordet i 
rummet som rymmer såväl kök som arbetsplats och vardagsrum. 
I rummet råder en gemytlig oordning. Instrument, böcker och 
skivor står och ligger lite här och där. Det är inbott och mysigt.

att komponera är inget nytt för Lotte Anker, om än hon mes-
tadels är självlärd studerade hon för Bob Brookmeyer och flera 
danska kompositörer på 1980-talet, och hon har skrivit flertalet 
stycken för Copenhagen Art Ensemble, det tolvmannaband hon 
ledde tillsammans med trombonisten Ture Larsen mellan 1996 
och 2013. För What river is this (ett beställningsverk från den den 
brittiska nutida musik-festivalen i Huddersfield och den danska 
festivalen Wundergrund) hade hon dock möjlighet att välja med- ▼
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musiker på ett helt annat sätt, en process hon lade ner mycket 
möda på. I ensemblen hittar man internationellt kända musiker 
som gitarristen Fred Frith, trumslagaren Chris Cutler, vokalisten 
Phil Minton, elektronisten Ikue Mori och de nutida musikerna 
Garth Knox (viola), Anna Klett (klarinett) och Jesper Egelund 
(kontrabas). Anker spelar själv saxofoner. Men inget piano är med, 
ovanligt för att vara Anker.

– Jag hade spelat med så många pianister vid den tidpunkten, 
Craig Taborn, Marilyn Crispell och Sylvie Courvoisier. Så jag 
tänkte tidigt att jag ville ha en konstellation utan pianist. Jag ville 
även ha ett lite mer transparent ljud och att alla musiker skulle ha 

någon koppling till improvisation. När jag skrev musiken tänkte 
jag mycket på hur man kan blanda det noterade med olika former 
av improvisation, alltså strukturerad improvisation eller helt fri, 
men också att hitta en balans mellan de båda. Jag visste också att 
jag inte ville ha en, det låter dumt och säga jazztrummis, utan en 
som har rockbakgrund och som spelar lite mer rent, utan alltför 
rytmiska underdelningar. Det skulle inte ha frijazzförnimmelse, 
det skulle vara lite annorlunda.

What river is this är en mycket händelserik komposition med 
förflyttade fokus – utan att hamna i det fragmentariska. Strukture-
rade förlopp återkommer och binder samman och helhetsintryck-
et landar i en gränslös blandning mellan nutida konstmusik och 
väldigt experimentell rock. Precis så långt från jazzen som hon 
ville. För hennes förhållande till jazz har länge varit dubbelt, å ena 
sidan hennes spel i frijazzgrupper och fascinationen för Coltrane 
och Shorter och alla jazzens kvaliteter, å andra vill hon därifrån, 
under en period slutade hon nästan att spela tenorsax för att dis-
tansiera sig från jazzen. När jag frågar hur viktig jazzen är svarar 
hon att betydelsen har blivit mindre och mindre. Det finns många 
i de tidiga generationerna som hon fortfarande uppskattar men 
inom den nya jazzen handlar det för mycket om att efterlikna 
något som redan är gjort anser hon. Men gäller inte det även för 
improvisationsmusiken och frijazzen, undrar jag.

– Jo det gör det, det finns där också. Istället för att själva upp-
täcka något nytt märker jag hur många nya musiker tittar tillbaka 
på något som gjorts tidigare. Jag har undervisat många av dem (på 
Konservatoriet i Köpenhamn) och några kommer med en attityd 
om att frijazz eller improvisation är en bestämd stil. Jag tycker att 
det är viktigt att känna jazz- och frijazzhistorien, men den ska inte 
kopieras som en stil. Jag hör mycket fantastisk friform, men jag 
hör också mycket som inte är så roligt. Den kan också vara rätt 
förutsägbart, speciellt formmässigt. Det krävs att man har väldigt 
starka konceptuella idéer eller är en musiker som har ett utvecklat 
personligt språk, säger hon.

lotte anker föddes i Köpenhamn 1958 men växte upp på 
landet, från sjuårsåldern i den lilla byn Arresødal utanför Frede-
riksværk på nord-Sjælland. Ungefär då började hon spela klassiskt 
piano. Men när hennes lärare några år senare frågade om hon ville 
arbeta med sikte på ett prov för att komma in på konservatoriet 
i Köpenhamn föll det inte i god jord. Hon kunde inte se sig själv 
som klassisk pianist, hon kände sig mer ”hippieaktig” och var 
osäker på om hon verkligen ville lägga ner den tid som skulle 
krävas. Så det blev inte så. 

I de tidiga tonåren börjar hon också att spela gitarr. Det fanns 
en bra musikskola på orten, men ingen som kunde öppna dörrar-

na för improvisation och jazz. 
Dessa slogs inte upp förrän hon 
var i 20-årsåldern och hade 
flyttat till Köpenhamn för att 
läsa litteratur på universitetet. 
Hon fick nys om några musik-
kurser på landet om somrarna 
och anmälde sig. 

– Där började jag spela tvär-
flöjt, jag lärde både tvärflöjt och 

improvisation. Och jag kan minnas att de första gångerna jag var 
där, när jag var 20, då skedde det någonting. Sättet vi spelade mu-
siken på och improvisationen, det var många starka upplevelser, 
helt fantastiskt. Där lånade jag också en saxofon och tänkte att 
jag också ville spela saxofon, berättar hon.

I föräldrarhemmet fanns några jazzplattor. Bra, men inte rik-
tigt henns smak, mest Stan Getz och Louis Armstrong. Men på 
70-talet upptäckte hon Weather Report och Miles Davis elektris-
ka period.

– Det var på den vägen jag kom tillbaka in i jazzen. Jag började 
gå baklänges och så var det någon som presenterade mig för ski-
vor med John Coltrane. Wayne Shorter gillade jag ju redan i och 
med Weather Report. Jag började gå på biblioteket och lånade allt 
jag kunde, minns hon och skrattar.

musiken tog en allt större plats i hennes liv. Hon studerade 
musikvetenskap och minns de kunniga föreläsningarna i jazzhis-
toria av den kände skribenten och professorn Erik Wiedemann. 
Och hon började spela med andra. Jazzlivet i Köpenhamn var vid 
den här tiden ganska traditionellt, hårt präglat av amerikanska 
musiker som Dexter Gordon som tidigare bodde i staden under 
längre perioder. Lotte Anker kommer tidigt i kontakt med den 
mer experimentella scenen med artister som John Tchicai och 
Pierre Dørges New Jungle Orchestra. Men också slagverkaren 
Marilyn Mazur i vars band Primi band Anker blev medlem.

– Primi Band var som en blandning av världsmusikinfluenser 
och en massa fri improvisation. Och slagverk. Det var på ett sätt 
en nordisk kvinnlig version av Sun Ras orkester, vi hade också 
speciella kostymer och mycket slagverk och dans, minns hon.

Hon gräver sig allt djupare ner i improvisationsmusiken och 
bildar en trio med basisten Peter Friis Nielsen och gitarristen 
Hasse Poulsen. Deras musik väcker en del debatt i jazzkretsarna i 
Köpenhamn, inte minst beroende på en ganska polemisk Poulsen 
minns Anker. Poulsen hade startat en liten konsertförening och 

”Det är märkligt att musikformer som rock och jazz, som på 

ett eller annat sätt är sedda som progressiva, är de som har den 

största obalansen när det kommer till kön och instrumentalister. 

Det är en intressant paradox.”

▼
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skivbolaget Av-art som både hon och Peter Friis Nielsen ansluter 
till. Av-Art och gruppen där omkring växer och de anordnar en 
lång rad av festivaler och konserter. 

– Vid den här tiden, då tror jag att både Hasse och Peter Friis 
och jag kände att vi var lite av pionjärer, vi skulle starta en rörelse 
i Köpenhamn som inte riktigt hade funnits tidigare, säger hon 
men tillägger samtidigt att New Jungle Orchestra och en del andra 
andra musiker också fanns, men att de var något äldre.

Några år senare lyckas hon dessutom få altsaxofonisten Tim 
Berne och trumpetaren Herb Robertson att komma till Köpen-
hamn och arbeta i perioder. Ett utbyte som har haft stor betydelse 
för såväl Lotte Anker själv som för många andra danska musiker. 

lotte anker är Köpenhamn trogen vid den här tiden – något som 
numera har förändrats. Nu är hon ett namn på den internationella 

scenen och spelar med musiker från både USA och övriga Europa.
– Det började med att jag träffade Marilyn Crispell. Och att jag 

började spela i USA. Det var otroligt många dörrar som öppnades 
för mig. Innan jag mötte henne, var jag mycket mer i Danmark och 
Köpenhamn. Men det blev mer och mer frustrerande eftersom vi 
kunde se hur det hände så mycket på en scen (i New York och städer 
i Europa) som inte ens existerade i Köpenhamn. 

Crispell mötte hon för första gången i Malmö i mitten av 1990-ta-
let när Crispell spelade med trumslagaren Raymond Strid och 
basisten Anders Jormin. I Crispell hörde Anker en klang och ett 
spel hon verkligen uppskattade, poetiskt och frirytmiskt på samma 
gång, ibland väldigt avantgardistiskt. De börjar spela tillsammans, 
något de sporadiskt gör fortfarande.

Samarbetet leder även till den konstellation som Lotte Anker 
kanske är mest känd för, den dansk-amerikanska frijazztrion med 
pianisten Craig Taborn och trumslagaren Gerald Cleaver som har 
funnits sedan 2003. Trion bildas av en slump då Crispell måste 
lämna återbud till en turné med Anker och Gerald Cleaver. Cleaver 
bjuder istället in sin gamle kompis Craig Taborn. Och det håller än.

– Det är faktiskt en grupp som jag tror kommer att finnas i många 
år, för den har en mycket speciell kemi. Craig och Gerald har spelat 
tillsammans sedan de gick på college. De känner varandra så väl att 
det blir extremt intuitivt och lätt. För mig har det varit en stor lyx 
att liksom träda in i det där.

Om än trion skapar musik i stunden har den ett starkt formspråk. 
En horisontell musik snarare än en vertikal eller punktmässig. Ofta 
utvecklar sig låtarna till långsamt föränderliga strukturer som får 
verkar över tid. 

– Det har du fullständigt rätt i. Det med formspråket och sättet 

som musiken utvecklar sig på, det är en sak vi nästan alltid åter-
kommer till. Det kan vara mycket långa byggen, mycket, som 
jag upplever det, för att Gerald Cleaver är en mästare på det. 
Det finns andra typer av improvisationsmusik som kan vara kor-
ta scener med skarpa skiften. Men den här trion blir nästan lite 
episk i karaktären, snarare än att det handlar om små dikter eller 
noveller. Det är inget som jag ser som ett manér, det ser jag mer 
som vår signatur. 

Att trion saknar basist öppnar musiken tonalt menar Anker, inte 
minst för pianot.

– Craig kan ha många saker i gång samtidigt. Och han är riktigt bra 
på att vara groovy. Att det inte är med någon basist, det ger ju stor 
öppenhet för pianot i det registret en bas hade funnits. Vi har aldrig 
saknat en basist, säger hon.

Det långa samarbetet med Craig Taborn och Gerald Cleaver är 
dock ganska ovanligt i Lotte 
Ankers fall. Visst har hon arbe-
tat i andra längre projekt, men 
mestadels handlar det om ad 
hoc-lösningar och få ”working 
bands”.

– De sista åren har det varit 
mycket att arbeta som improvi-
sationsmusiker. Men i många år 
arbetade jag med Copenhagen 
Art Ensemble. Det var fantas-

tiskt att ha ett band som man kunde arbeta med i olika projekt, vilka 
med tiden kom att bli mer och mer experimenterande. Men samti-
digt må jag säga att det passar mig lika bra så som det är nu, att vara 
lite i luften flygande, säger hon.

Inspiration hittar hon på många olika ställen. Det kan vara musik 
hon har hört, eller konst och litteratur. Eller för den delen naturen, 
även om själv tycker att det låter lite banalt. Hon älskar att vandra 
i svenska skogar, där sker någonting som får henne att tänka andra 
typer av tankar. Men inspirationen kan likaväl komma i stunden hon 
sätter sig ner och börjar arbeta med sina idéer. 

och självbilden då, sätter hon någon musikalisk etikett på sig själv?
– Nej, mindre och mindre. Vad ska man säga, improvisation är 

hjärtat i det jag gör, men om man snackar genre så är det experimen-
tell jazz, frijazz, improvisationsmusik som gott kan vara europeisk, 
kanske lite mer europeisk faktiskt, även om jag spelat med många 
amerikaner, som ligger nära till hands. 

Hon växler mellan sopran-, alt- och tenorsaxofon. Vilket som är 
huvudinstrumentet ändrar sig hela tiden. De har olika personlighet 
säger hon, olika kvaliteter.

– Jag startade på sopran. Det instrumentet var bara helt lysande, 
fantastiskt. Efter ett halvår eller ett år fick jag möjligheten att köpa 
en gammal Selmertenor. Sopranen gick rätt lätt för mig må jag säga, 
med tenoren fick jag kämpa lite mer. I många år var det sopran och 
tenor, ett klassiskt jazzpar. Men för tio år sedan köpte jag en altsax-
ofon. Det fanns något i mellanregistret som jag inte hörde hos de 
andra. Den hade en annan karaktär.

en hel del har förändrats sedan Lotte Anker började spela på 

”Istället för att själva upptäcka något nytt märker jag hur många 

nya musiker tittar tillbaka på något som gjorts tidigare. Jag har 

undervisat många av dem (på Konservatoriet i Köpenhamn) och 

några kommer med en attityd om att frijazz eller improvisation 

är en bestämd stil. Det finns en fara med det.”
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1980-talet. Inte minst vad gäller genusperspektivet. Hon tillhörde 
inte de första kvinnorna på scenen, men så särskilt många fanns 
det inte. Att hon skulle ha behandlats annorlunda för att hon var 
kvinna kommer hon inte ihåg, i alla fall inte på den alternativa 
scenen. Inom mainstreamjazzen såg det delvis annorlunda ut.

– Då handlade det plötsligt om en stil och då skulle man kunna 
frasera och ha tajming och spela många ackord på ett bestämt 
jazzsätt. Det kan kvinnor naturligtvis göra, men man kommer in 
på ett område av musiken som historiskt har varit extremt do-
minerat av män. Då kom man till miljöer här i Köpenhamn som 
nästan enbart bestod av män, och så var vi en handfull kvinnor. Då 
kan jag faktiskt komma ihåg att jag någon gång att jag hade den 
där känslan att jag skulle bevisa extra mycket att jag kunde det här.

inom improvisationsmusiken har hon sett hur fler kvinnor 
kommit in på scenen.

– Speciellt under de senaste åren. Det är ju en musikform där 
man kan vara sig själv fullständigt, det är inte en fastlagd stil. Den 
är inte så belastad – ok, lite med hardcore maskulin friform jazz 
som Brötzmann och andra representerar. Det är inte en bestämd 
genre som har konnotationer eller en histora som man kan ha 

svårt att förlika sig med. Det är märkligt att musikformer som rock 
och jazz, som på ett eller annat sätt är sedda som progressiva, är 
de som har den största obalansen när det kommer till kön och 
instrumentalister. Det är en intressant paradox.

hur ser framtiden då ut för Lotte Anker? Förutom skivan What 
river is this har två andra skivor precis kommit, en duo med gamle 
spelkamraten Jacob Riis (som blev nominerad till årets Jazzskiva 
2015 av svenska Manifest) och en med Fred Frith. Fred Frith har 
betytt mycket och hon kommer att spela några duokonserter med 
honom under året. Hon har just avslutar en liten turné med basis-
ten Adam Pultz Melbye och trumslagaren Mark Sanders. Det är 
en miniturné på gång i USA med Craig Taborn och Gerald Clea-
ver samt duokonserter med cellisterna Fred Lonberg-Holm och 
Okkyung Lee, hon har ett nytt band med trombonisten Johannes 
Bauer, trumslagaren Paul Lovens och basisten John Edwards som 
förra sommaren bland annat spelade på festivalen i Kongsberg 
och Copenhagen Jazzfestival. Och dessutom har hon fått ett stort 
beställningsverk från den norska orkestern Kitchen i Stavanger. 

Så det öppnas ständigt nya och nygamla dörrar för Lotte Anker. 
                             MAGNUS NYGREN
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