
0 – FÖRKLARANDE INLEDNING

Detta är ett försök att skildra Finn Hesselagers arbete med en grupp andraårs-elever på 
Odense Skuespillerskole. Jag hade den stora förmånen att kunna närvara som ”flugan på 
väggen” under en stor del av det arbete som genomfördes i skolans lokaler, under en sådan 
process. 

Jag såg dock inte allt arbete – gruppen arbetade några dagar, där jag dessvärre inte kunde 
närvara på skolan – och i synnerhet var jag inte närvarande vid förloppets inledande och 
kanske viktigaste skede ute hos Finn Hesselager själv på Jylland. För kronologin i denna 
redovisning har jag valt att lägga en beskrivning av detta inledande arbete på Jylland först i 
texten. Förklaringen delgavs mig dock i verkligheten allra sist, av Finn Hesselager, när vi 
efter förloppets avslutande gick in på djupet av den bakomliggande teorin över varsin kopp 
kaffe. När jag alltså inledde mina observationer visste jag ytterst lite om arbetets systematik, 
och fick lära mig efterhand genom att betrakta och ställa sporadiska frågor. Detta visade sig 
vara mycket stimulerande och fruktbart. Elevernas arbete pågick till synes ostört av min 
närvaro – jag fick efteråt höra att de oftast glömde bort mig helt.

Syftet med mina ansträngningar var dubbelt. För det första ville jag söka efter en konkret 
teknik till att medvetet och med skärpa kunna arbeta på djupet med människors kreativitet. 
Detta sökande har jag varit ute på länge, och genom ett rykte hade jag fått en uppfattning om 
att Finn Hesselager hade något viktigt på lager som jag måste se. För det andra ville jag träna 
mig i att känna igen och förstå den mänskliga kreativitetens kärna, och dess yttringsformer när 
den under goda omständigheter manas fram och utvecklas. 

Det första syftet fick riklig avkastning, jag upplever att min förståelse har konkretiserats 
avsevärt. Finn har inte bara har låtit mig se arbetet och löpande försökt förklara vad han har 
siktat efter – han har efter förloppet generöst delat med sig av sina kunskaper, erfarenheter, 
åsikter och insikter. Det andra syftet uppfylldes i viss mån också, vissa ögonblick i hög grad. 
Men jag skulle behöva mycket mer tid i liknande processer för att kunna uttala mig tillräckligt 
konkret om det. Av den anledningen kommer jag i min egen konklusion endast uttala mig 
närmare om det som rör förstnämnda syfte.

Jag vill poängtera, att när uttalanden i texten citeras, är det nästan alltid fråga om mina egna 
formuleringar eller omformuleringar av vad någon har sagt. Denna dokumentation är en 
subjektiv skildring. 

Elevernas årgång har exkluderats ur skildringen, och deras namn är utbytta mot tillfälligt 
utvalda namn. 

Jag vill rikta ett varmt tack till eleverna på Odense Skuespillerskoles andra år, för deras 
fantastiska gästfrihet i arbetslaboratoriet. Jag vill tacka Finn Hesselager, för hans stora omsorg 
med inte bara elevernas, men också med mitt eget förlopp. Ett tack går även till Jens August 
Ville, rektor för Odense Skuespillerskole, för att han var öppen för mitt besök, och för att han 
över en kopp thé gav mig en snabb men tydlig överblick över utbildningen som han driver. 
Till sist vill jag tacka mina egna lärare Jan Fogt och Charlotte Fogh, samt Pil Paltorp, för att 
de tillät mig att hitta på ett eget sätt, att genomföra höstterminens praktikmodul på.

Tack så mycket allihop.



I – FÖRLOPPET HOS FINN

Redan ett år tidigare, alltså då dessa elever just hade påbörjat sin utbildnings första år, mötte 
de Finn Hesselager. Under hans ledning tillverkade de varsin mask, och förbereddes på att 
detta arbete skulle fortsätta mycket grundligare ett år senare. 

Mycket riktigt – ett år senare, det vill säga någon vecka innan jag själv började bevittna 
förloppet, tillbringade eleverna en förlängd helg hos Finn Hesselager i hans hem på Jylland. 

Vid ankomsten placerade Finn dem på stolar tillsammans i ett stort rum. Där satte han sig och 
började förklara ett och annat för dem. Han uppmärksammade dem på hur de satt, sa att 
”alldeles bredvid dig finns en roll”…hur kan man justera sig, bara en smula, och så skapa nya 
roller ut av det. Detta talade han mycket med dem om.
Därefter fick de komma upp på fötter och dansa till musik. Öva sig i att röra sig till musiken, 
att dansa men ändå inte dansa, öva sig i att all rörelse, att allt, kan vara dans…och ur detta lära 
sig att den text som de tagit med sig också kan ”dansas”. 
Här någonstans började de också arbeta med Finns egna masker, i ren Keith Johnstone teknik.

Med andra ord var det en ganska intensiv start av såväl reflektion som arbete på golvet redan 
innan de satte igång med sina mer direkta repetitioner. Eleverna hade också på förhand valt 
scener och lärt sig sina repliker tillsammans. De scener och de par som arbetade med scenerna 
genom detta hela förlopp var:

Jens & Line – ”Kærligheden Vender Tilbage” av Vivian Nielsen
Anders & Louise – ”Ind på Livet” av Patrick Marber
Per & Helene – ”Sting” av Anthony Nielson
Jeppe & Birgitte – ”Englesyn” av Dejan Dukovski
Louise & Line – ”Misantropen” av Moliere
Jens & Anders – ”Det Virkelige Liv” av Jokum Rhode
Helene & Birgitte – ”På den 2. Side” av Dejan Dukovski
Jeppe & Per – ”Den Stundesløse” av Holberg

Så satte de igång med att tillverka maskerna. De gjöt en tredje mask var, och de byggde vidare 
på alla tre med lera och färg. Finn uppmanade dem att låta färgerna växa ur varandra i olika 
djup snarare än bara i lager ovanpå varandra, men han uppmanade dem även samtidigt att 
måla efter ansiktets linjer i masken, snarare än att bara måla loss. Det var en konstnärlig 
process i sig; lerans och färgens inneboende kvaliteter och olika grader av motstånd hade i sig 
betydelse för slutresultatet på scen. Finn lärde dem också lite om färger – hur kontrastfärger 
påverkar varandra, att färger alltid är vänner med den färg som står bredvid i skalan, att rött 
och grönt alltid konkurrerar eftersom de har samma styrka…
Finn använde också peruker och kostymer för att visa exempel på karaktärer som fungerade 
och som inte fungerade, och de som fungerade i sig, men som saknade koppling tillbaka till 
skådespelaren själv. På detta vis uppmärksammades de på viktiga grundprinciper medan de 
arbetade fram de maskpersoner, som de härefter skulle vara i, när de arbetade med de förvalda 
scenerna.

Så fick de till sist sina masker på, tog texten i hand och gick på repetition som maskpersonen.



Dessa maskpersoner är alltså de filurer, vilka jag senare skulle komma att se arbeta, svara på 
direktiv osv, på Odense Skuespillerskole. 

II – FÖRLOPPET PÅ ODENSE SKUESPILLERSKOLE

DAG 1
8 elever; Jens, Anders, Per, Jeppe, Louise, Helene, Birgitte, Line – och Finn Hesselager.

Finn diskuterar med eleverna hur rummet ska disponeras avseende publik, storlek, etc. ”Vi 
laver et intimrum”...de flyttar runt på möblerna. Alla verkar avspända och vana i situationen – 
det märks samtidigt att det rör sig om en grupp skolelever på något sätt, snarare än om en 
ensembel.
De har gjort masker (påbörjade för ett år sedan men uppfixade nu i förra veckan hos Finn på 
Jylland) och valt scener och roller men ej börjat med denna del av arbetet ännu. 
De diskuterar, mest på Finns initiativ, hur de ska göra det… ”Använda detta integrativt, olika 
aspekter”…

Och så är det dags att ta maskerna på (som om det var vilket plagg som helst)..mask och 
peruk och så en efter en fram till spegeln i hörnet. Så är de i karaktär.
Finn talar till dem nu; ”Sätt igång vänner och spela, vilken lokal, va, hitt på nåt hörni och så 
ska nok nån kom og kik´…” Gruppen går in i spel.
Finn: ”Vem vill vara…mördaren…offret…vittnet…polisen….”
Alla tar roller direkt och går mycket kunnigt in i schablonmässig handling. Rätt skarpa är de.
Finn: ”Använd rummet” 
Rätt mycket gruppspel, som när man leker, snarare än enskilda stjärn-framträdanden. Med 
tiden börjar det liksom landa, men samtidigt samla sig till en anad ny fortsättning i handlingen 
– men där avbryter Finn…långsamt…och ber maskerna komma av.
Finn: ”Lägg tid på att göra en mer distinkt person till masken”
Lite diskussion i gruppen om hur det hela ska göras. De talar om det mycket som en scen som 
de arbetar på.
Finn: ”Arbeta utifrån ett värdegrundlag för varje mask, typ All You Need Is Love eller Det 
Handlar Om Att Överleva, etc…skådespelaren skapar ett inre värdegrundlag, som en inre 
författare som har känsla för handlingen, medan han litar på att masken sjäalv löser det 
praktiska genom successiv improvisation. En känd psykolog, Frederik Pearls, talar om att 
människan i grunden är 5-6 år, resten är fasad. Masken tar bort denna fasad och ersätter den 
med sig själv, alltså; låt improvisationen starta i barnslighet och låt det sedan växa upp. Låt 
värdegrundlaget/författaren gradvis lyfta fram sin formulering till ytan/fasaden.”

Mer snack om hur upplägget ska göras idag. Finn ger mycket plats till hur gruppen föredrar 
att arbeta (och de tar också den platsen som en självklarhet) men har uppenbar koll på vad han 
siktar efter (hela vägen från början, eller tar han det som det kommer?).
Uppdelning i grupper om 2 till att jobba 20 min i taget med Finn, grupperna delar upp tiden 
inbördes medan Finn väntar. 

Till sist tar två (Jens och Line) på maskerna och börjar jobba på sin förvalda scen med Finn. 
Resten av gruppen går ut, ett par stannar ett tag och sufflerar på denna scen. Senare visar det  
sig att gruppen pendlar spontant mellan att vara med och titta eller gå ut under förloppets  
gång. Dock hela tiden med stort fokus. Endast den första dagen var det fortfarande ibland  
behov för sufflering. 



De spelar lite….
Finn: ”Utmana kontakten – stå ej i varsin bubbla. Ni har grundlaget, men detta är för tryggt. 
Bryt detta! Släpp fram kroppen och ta in rummet, bryt formen, bryt kroppen, bryt språket…”
Finn pressar dem nu ut ur tryggheten. Han verkar rätt öppen med hur han tänker, arbetar 
öppet. Uppmanar dem att se på vilka skillnader som uppstår när man experimenterar med 
formen, avståndet, rösten, etc. Han tillåter dem ej att backa eller återgå till grundpositionen. 
Finn: ”Använd varje ny variation till att finna nya variationer, ej återgå därefter. Bli ej i 
formen, var ej barnet som bara reproducerar sig självt. Sök i variationerna, bryt formerna, ge 
och ta av varandra, väx, det är drama!” (får mig att tänka på växande människoorganismer)
Han pushar och pushar men de måste ändå själv ta stegen. Den ena lossnar nu, efter 
uppmaningar att bli mer modig och arg i sitt uttryck…han blir fysisk, använder olika nivåer, 
golvet…
Finn: ”Om man ej varierar formen och rummet postulerar man att rollen är på detta enda sätt. 
Det kan man komma undan med, men det är ointressant. Varje gång skådisen finner ny 
variation överraskar han rollen. Det är ej rollen som styr.”
De blir färdiga. 

Nästa par (Birgitte och Helene) går på. De är markant annorlunda föregående par. Mer fysiskt 
fria, men utgår ej helt ur någon särskild kraftkälla. Finn arbetar fram kraft i den ena, jag kan 
se tydlig skillnad. Hon själv verkar inte lägga märke till den lika lätt. Men Finn har hittat den. 
Tar henne i hand, markerar på nåt outgrundligt sätt, närmast pekar på den.
Finn: ”Det är det som ej är spel men som finns där, du behöver ej skapa det, det är där redan 
och vill ha kontakt.” …men på nåt vis är det ändå rollens energi han pekar på, som att kraften, 
den som är där som en del av individen, ändå är aktuell att arbeta med för att den är essentiell 
i den valda rollen; hade det varit en annan roll hade en annan kraft ur djupet hos individen 
varit där. Finn verkar hursomhelst hitta den kraft det nu rör sig om genom att bara röra vid 
hennes hand och, typ, mentalt, röra vid det, som en schaman faktiskt. Nu är hon plötsligt 
oerhört närvarande, kraften börjar expandera, styra rummet och ge primalenergi till scenen.
Finn: ”Det är en annan arketypisk sida av dig själv. Vi närmar oss något som är sant. Vi 
öppnar. Det är svårt att hålla sig i det, för att det är så sant.”
Vad menar Finn med ”din spiller starter et andet sted”?...
De blir färdiga.

Nästa par. (Louise och Anders) En mycket grov scen med en strippa och hennes kund. Bra, 
men fast i en enda form. Avbryts av Finn av just den grunden. 
Finn: ”Bryt!...det kan ni göra på varje litet ord om ni vill. Mer skift!”
Börjar om från början (de två tidigare fortsatte alltid där de stoppat), Jag kan se skillnad när 
det är personen bakom masken eller maskpersonen som spelar scenen. Den ena avbryter och 
kommenterar att hon känner sig fast i en passiv position. 
Finn: ”Dansa kring kraften, känn efter, njut av det, gå ej in i teatertonen, dansa ej för honom, 
men för dig själv.” Han uppmanar henne att se in i spegeln och så gå igång med den 
spegelbilden inombords. ”Du kan spegla dig i honom, men du kan också spegla dig i dig själv 
– så kommer du närmare din kärna.”
De blir färdiga. 

PAUS. Pratar lite med Finn…Den ena kvinnan i andra gruppen omtalas. Något om att hon 
måste göras van att arbeta med sin maskulina kraft, innan hon kan instrueras vidare med den. 
Hon har ju själv skapat masken, så det är hon som har etablerat kontakten. Jag vill veta mer 
om själva förarbetet med maskerna, Finn börjar berätta men vi avbryts.



Nästa par (Jeppe och Per). De pushas av Finn till att komma ur sina bubblor, ur sig själva. De 
har variationsförmågan till viss del men ej mötet. 
Finn: ”Rollen vill upprätthålla status quo, detta ska utmanas.” 
Här arbetas det mycket med att medelst teknisk kontroll styra scenen mitt i en ström av 
framrullande kraft i utspelet – de är två män och en smula omatchande avseende vem som tar 
för sig – från mest den ene av dem. Det handlar om rytmen i scenen, pulsen… Finn arbetar på 
att de ska finna ett samspel i sina energier. En av maskpersonerna klagar: ”Det är mycket 
tekniskt just nu” varpå Finn, för att det är maskpersonen som pratar möter detta, 
argumenterar, ”det kan du tro att det är! Det är Livet som det är!” 
De blir färdiga.

Nästa par (Per och Helene) 
Finn avbryter: ”Det är starka masker, men något stämmer inte…testa att byta peruk med den 
svarta peruken…byt, du ska ha röd peruk. Det blir en bättre match. Detta är en stark kvinna, 
använd detta projekt till att arbeta med det.”
Balans och dynamik uppstår. Finn börjar nu instruera mer produktinriktat. 

(Men nu måste jag gå för idag…)

DAG 2.
7 elever; Anders är sjuk idag.

Folk dyker upp…diskussion lite casual om kostymerna, främst maskerna, deras färg…
Folk går redan  nu runt i sina masker och agerar i dem, pratar också med Finn som dem. 
Gränsen person-mask är mycket tunn i det sociala rummet. Finn klagar på någons röst (i 
masken), går i barskt kritisk diskussion med masken om hans röst och att den ”inte kan lösa 
annat än problem”…   (intressant)

Samling. 
Finn: ”ni finner maskens sätt att lösa problem på, och stannar i detta (habitus)…det är i mötet 
med andra, i öppenhet, som det sker. Det intressanta med masker är att de ej kan hålla fast i 
sin självbild. Gör alltså en självbild som brister, så i mötet går ni upp i nödvändigheten, och 
där finner ni utveckling, som kan vara smärtsam, men…”
Finn: ”Så, tekniskt: skifta i tempo. När ni gör en öppning så stänger ni igen för att skydda er 
själva, men det håller ej. Som tekniska skådisar ska ni söka öppningen och stängningen – 
detta gäller även i livet. Finn rollens grundläggande typ/karaktär och - i samspel – gör hål i 
den. Skifta mellan dessa tre perspektiv; 
1. Situation, 2. Relation, 3. Det Personliga”

Finn går upp på golvet och demonstrerar bruk av rummet, riktningar, etc. 
Han relaterar det till repliker:
”Säg något…bryt….möt det nya…säg något. Dessa skift är rörande.”
Några elever går upp och prövar positioner i rummet och mellan dess möbler och varandra. 
Finn pekar på själva skiftögonblicken, de, där man inte vet vad som ska ske. 
Finn: ”Kan ni leva med dem så kan ni..//….och detta kombinerar ni med detta märkliga väsen 
(masken) som ni har funnit fram till – så händer det grejjer. Viktigt att ni i dessa skift redan 
kan replikerna extra väl. (Han talar alltså om att använda de mikroskopiska tystnaderna för  
att hitta öppningar, göra upplevelsen verklig, skapa kreativt i nuet)



Nu går 2 (Jens och Line) upp och arbetar på sin scen.
Bra start. Avbryts av Finn: ”Ta om från start, se till att varje replik landar ett nytt ställe i 
rummet – och du, för allt vad han säger, reagera.” 
Det märks tydligt på Finn när det han söker uppstår hos dem. Direktiven funkar bra i 
samspelet. Som de anstränger sig och som det flyter på…
Finn pushar: ”Vidare, vidare…bra, vidare…så att nya repliker kan uppstå!”
När eleverna säger saker till Finn är det i maskröst. 
Finn: ”Pass på så masken inte kommer för långt bort…(han insisterar alltså på spel genom 
masken)..du måste ha en rörelse som du kan ändra. Om du gör något som hon måste ta in i sin 
stämma så hjälper du henne. Man kan inte lita på texten, den  bedrar. Om man litar på sitt eget 
arbete så, ögonblick för ögonblick….sanning. När man läser texten tror man att orden har en 
inställning, men det håller ej.” 
De bli färdiga. Jens och Line är fulla av entusiasm och substans. ”Det ska vara spitze, ingen 
autopilot!”

Nästa par (Jeppe och Per)
De börjar…Finn säger åt dem att ha mer kraft i benen, så att det inte blir slappt i replikerna. 
Finn: ”Om du inte vet vad du gör i din kropp, så vet du inte vart du ska!” Han är uppe på 
golvet och visar. De får in en massa kropp i det och massor sker.
Finn: ”Provocera varandra mer!” Han säger åt dem att kopiera varandra i rörelserna, kasta det 
fysiska fram och tillbaka på varandra. ”Ha all energi över hos den andre, så att du kan dra 
hem den till dig.” 
(Är detta ett trick från Finns sida för att göra något åt den slappt maskulina kraft som – platt – 
låg i relationen mellan dessa två unga män? Att utvinna den, så att de släpper fram det genom 
en form av manlig match..? Wow…)
De kör på mycket bra, tills ett stycke rekvisita (ett brev) kommer in och stoppar upp lite 
(habitus). Finn stoppar dem till sist när den ene börjar sparka efter den andre.
Finn: ”Man tar något av den ene och så gör man det till sitt helt egna. Det är lite för mycket 
stopp i den ene och lite för mycket inne i den egna bubblan i den andre. Men det är tätt på. 
Mjukare och skarpare! Var som havet: på ytan är vågorna inte alls överens, men under ytan är 
allt i full samklang.”
De blir färdiga.

Nästa par (Helene och Birgitte)
Finn: ”Låt er ej stoppas av att ni ska säga er replik. Arbeta i rummet. Pröva att göra rummet 
till ett helt nytt rum för varje replik. Skifta riktning för varje replik…kan ni märka, att detta är 
en grundteknik som ger mening?” (de nickar)
Finn låter dem arbeta oerhört länge bara sittande på divanen med replikerna i växling. 
Scenens energi har blivit mycket mild, inte som förra gången.
Finn: ”Spela ej utåt mot publiken, spela situationen. Arbeta ej för mycket i maskförnimmelse, 
försök få masken in i rörelsen.” Han visar på golvet, demonstrerar centrum-periferi, i rummet 
och i sin egen kroppshållning och uttryck. ”Kombinera detta med maskförnimmelsen.”
Paret experimenterar med detta och plötsligt lossnar det. 
Finn: ”Här kan ni märka att en bild uppstår. Då ska ni skifta. När ni gör detta – kan ni märka 
det? – så litar ni mer på er själva än på texten, och så märker ni att texten kan något. Denna 
teknik skapar problem, som masken löser…så, nu står ni där och har ett problem. Lyssna, vad 
ska hända…Lös det ej med ticks – 1,2,3 så händer det av sig själv. En regissör kunde också ha 
instruerat lösningen, men om ni lyssnar så gör ni det själv.”
(här uppstår plötsligt en intressant meta-upplevelse som jag noterar: Den ena maskpersonen 
säger en replik, och det tycks mig, som att den andra maskpersonen reagerar på det sagda, inte 



i karaktär till denna scen, utan som sig själv, alltså som maskpersonen innanför rollen…
repliken är riktad till rollen, men maskpersonen, som i denna stund helt tycks ha övertagit 
elevens självbild, tar repliken personligt istället. Det stämmer inte helt med scenen som den 
spelats hittills, men reaktionen är 100% naturlig. Spännande.)
De blir färdiga.

Nästa par (Louise och Line)
Finn avbryter genast och ber dem öppna rummet. ”Även när replikerna verkar hänga samman 
ska de brytas upp i skift. Du ska bestämma var det sker, på golvet, i texten, allt. Använd 
rytmen till att finna skift. Byt tempo. Du gömmer dig. Den här rörelsen du gör med axlarna…
som om du tänkte att ingen ska få se dig…du kan använda den rörelsen till att karakterisera, 
men den har satt sig fast i din grundspelare (”grundspiller”)…” 
Han leder henne i gåendet in till punkten x som hon undviker, den där man ej vet…
konfrontationen. Hela denna scen är på rim och vers, så texten är nog extra svår att övervinna. 
De blir färdiga. 

 (Jag börjar så smått greppa vad Finn menar. Och det gör eleverna också, i alla fall teoretiskt, 
och de prövar det praktiskt. Men det märks att det finns en viss trötthet.)

PAUS.

Finn till mig i pausen när jag sa att det var mycket tekniskt idag: ”Masken kan inte så mycket 
själv, så skådespelaren får sätta fart på den genom tekniken.”

Nästa par (Per och Helene)
Finn: ”Om ni ej går in i ett nytt rum blir replikerna som klichéer. Gå vidare och upptäck.”
Det flyter på mycket bra i spelet, men när det på en punkt avstannar, ombedes de (igen som 
förr) att byta peruk med varandra.
Finn: ”Mer kåthet i honom.” (som just fick röd peruk)
…och hon får nu istället en helt annan peruk med en helt annan frisyr (krull-lockigt uppsatt)
”Nu är det: RUM, SEXUALITET, och er EGEN kåthet, ej bara för att övertyga. Ibland ska 
man inte spela vad som står i repliken, utan något helt annat som ej går att läsa.”
Perukskifte igen efter en stund på mannen. Denna peruk är svart och korthårig och gör mycket 
stor skillnad direkt (här fann maskerna sin slutliga form till denna scen avseende peruk)
Habitus tycks endast lite mildrad, men uttrycket är klart friare och det finns mer rotstyrka, mer 
maskulinitet.
Finn: ”Pass på, du låter henne inte vara i det.” Han förklarar dem kort om samspelet, om att ge 
och ta, invänta den andre och ta egna initiativ. ”Ni är tvungna att spela på ett djupare sätt än 
vad folk normalt gör i verkliga livet. De flesta är ej i kontakt med detta – men när de ser det 
på scen så känner de igen sig.” 
De blir färdiga.

(det är f.ö enorm skillnad på uttrycket hos eleverna när de har maskpersonen aktiverad och 
när de ej har maskerna på och är sig själva. Stor ögonblicklig förändring och en rejäl 
överraskning när masken åker av varje gång..)

Lite diskussion i gruppen om hur mycket som behöver repeteras, hur morgondagen ska 
skötas, att man ej ska klämma så hårt på energin att den går ur. Finn tycker att de är tätt på nu, 
men vill undvika att nöta.



Nästa par (Jeppe och Birgitte)
OK, mycket intressant. De spelar och spelar (i början är det platt) djupare och djupare utan att 
bli avbrutna en enda gång. Till sist blir det så levande att  de andra eleverna börjar småskratta 
generat nästan och när de till sist når riktigt långt in så avbryter de plötsligt själva, den ene tar 
helt enkelt av masken, flyr.
Finn: ”Är det inte som att ni spelar er till en erfarenhet om hur det är att vara människa? Om 
ni söker riktigt, får ni veta mer än vad ni kan räkna ut eller fundera er fram till. Man har en 
metod som öppnar till något man ej vet vad det är. Det är ej i texten, men i er själva.”

- spontant avbrott med diverse skönt babbel – 

Finn: ”Utgå från er grundtalang och gå vidare, gå förbi era vanor, fortsätt undersöka. Det är 
ren teknik, detta att inte veta. Med mask på ser ni er i spegeln utan fåfänga.”

Gruppen går i samtal mer som grupp. Finn hämtar sångböcker. 
Alla går nu i mask & kostym igen, för att sjunga. De är i sina maskpersoner – enormt stark 
närvaro av dessa nu, eleverna är till 95% helt borta ur rummet, förtrollande att skåda. 
Interaktion…sång…Finn säger åt dem att sjunga efter honom, ”Der er krokkus i min have der 
er öller på mit bord”…De glider lite ibland, i att de ser i spegeln ibland och går runt och 
liksom letar efter förnimmelsen, men de verkar samtidigt vara mera i sina maskpersoner än 
vad de själva fattar, typ. När de sjunger Beatles ”When I´m 64” blir maskpersonernas närvaro 
markant svagare, (kanske för att den låten redan är så starkt etablerad i deras vanliga psyken?)
men på Roy Orbisons ”Pretty Woman” lossnar de igen. De är trötta men fina. Fler sånger…på 
”Hit the Road Jack” slappnar de av och blir återigen 95% maskpersoner, som i den första 
sången. Finn avbryter efter en stund och lovar att ta kopior på den första och sista låten (valda 
av honom för att också han såg att de funkade bäst för maskpersonernas närvaro?)
Nu ber Finn dem om att dansa till ”Hit the Road Jack”…de letar mer nu, tappar en del av 
närvaron, men inte hela…hmm…intressant work in progress det här. 
Det utvecklar sig till nånslags diskussion i/ur maskperson med mask på, om att alla ska ta med 
varsin sång till nästa dag, till att använda mellan scenerna i det kommande framförandet.

Så gör de en relationsövning. En person sätter sig på divanen. En och en får gå upp och 
etablera en relation. De turas om att göra en distinkt, improviserad rörelse i taget, varannan 
var, och försöker använda rummet. 
Finn: ”Rytmen går genom allt. Den kan man lita på. I den finner man öppningar och 
stängningar. När ni först har upptäckt det, blir det en jubeljakt på de små ögonblicken. Bara 
påbörja, låt den andre avsluta, växla i det. Stanna ej för länge i bekväma positioner.”
De ökar det till tre handlingar per person i taget…
Finn: ”På den första handlingen startar du, den andra sätter riktningen, den tredje sätter igång 
motpartens första.”
(som en dans)
Nu ökar de till tre personer uppe på golvet med tre handlingar i taget per person.
Finn: ”Även om man ej har en riktning, ska man pröva varje öppning, annars blir spelet för 
bokstavligt. ” Han pratar därefter om problematiken i att som skådis värna om sitt arbete i att 
finna dessa magiska ögonblick också när man har en regissör som sätter allt mycket strikt 
fastlagt. 

SLUT för IDAG.



(efteråt frågade jag Finn om vad som hänt med Helenes maskulina rotkraft som hon arbetade 
med tidigare i den scen, som idag plötsligt var så mild. Han förklarade att han först hade 
försökt arbeta på den med henne, men att hon ej var medveten om den själv och att hon 
däremot hade hittat något annat konkret i sin mask som hon börjat följa och utveckla. Finn 
resonerar att det är hennes egen konstnärliga process som det rör sig om, och att han (till 
skillnad från Per Brahe) ej sätter sina masker på folk – de gör maskerna själva.

DAG 3.
8 personer – Anders är tillbaka.
(idag fokuserar jag mest på elevernas individuella utveckling)

Finn förklarar att han vill att de med hjälp av sångerna ska uttrycka sig genom musik, 
exemplifierar själv skillnaden mellan att sjunga en sång och att sjunga hela sitt liv i sång.
Han poängterar att det är viktigt att inte fastna i maskpersonens omedvetna, men att gå in i det 
med en inställning av att Jag Vill Det Här.

Om eleverna idag: Anders är tillbaka, har varit borta ett par gånger, verkar osäker på att vara 
efter, men Finn fångar upp det och framställer vad han har missat som enkelt, och ger honom 
fokus i förbigående. De ska tydligen sjunga nu, i sina 3:e masker. Oro uttrycks i gruppen om 
att inte ha arbetat nog i dessa masker. Finn: ”Kanske är sången ett sätt att känna in masken.” 
De har alla rätt speciella ansikten. Det är 4 tjejer, 4 killar. Just nu sitter de, med undantag 
Jeppe, på varsin sida av rummet, könsindelade utan att tänka på det. De sjunger lite och 
småpratar styckevis genom sång 1. De är fan vackra allihop, och vissa av dem ännu mer. Det 
råder en avslappnad, koncentrerad småputtrande atmosfär. Skönt att sitta kvar på stolarna 
tillsammans säkert, skönt att sjunga loss en smula. 

Men på eget initiativ går de upp på golvet och börjar sjunga sången som en grupp, i en skönt 
blandad stämning av Dramagrupp och Danmark. 
Finn: ”Se om ni kan göra ett kaos och så mötas i sången, få kontakt med varandra.”
De går runt på golvet och sjunger sången tillsammans och möts som grupp i samsångsdelarna 
rätt bra. Det är en väl samspelt grupp. Anders hittar vägen in i gruppen, med sin egen energi 
som bryter fram som en vår ur en vinter, men detta i ett utspelspoff som på ett ögonblick 
liksom evaporerar den gruppenergi som just samlats genom övningen. Det skadar inte 
harmonin, snarare är det som en adekvat gruppritual, men Finn tycks ändå notera det, lägga 
märke till att något han just fått fram blev som bortblåst.
De arbetar med sången självständigt i gruppen, rätt upplöst. Men masker och kostymer börjar 
komma på. Anders tar mer plats, är ej helt infasad, intressant…

Alla i mask nu, sitter på varsin stol. 4 män i ena änden av rummet, 4 kvinnor i den andra. Alla 
sjungande reser sig upp och möts i mitten, svimlar runt varandra. Anders ställer sig uppe på 
divanen.
Finn: ”Ta gärna pauser i sången, så får ni lättare kontakt.” 
De är i maskpersonerna nu, och ett kontinuerligt inkännande pågår. 
Tillbaka till positionerna i varsin ände. Anders har liksom alla kontakt med maskpersonen, 
men håller ännu på att upptäcka detta själv, varför han blir självmedveten igen varje gång han 
märker att det funkar. De andra är mer i maskpersonen. Men Anders jobbar lika hårt som alla 
andra. En elev: ”Det är svårt att hitta masken i denna sång”
Finn: ”Masken finner du mellan orden”
Intressant att se vad för slags masker alla har gjort åt sig själva.



Birgitte får gå upp ensam på golvet med sin sång. Har målat om masken till röd sedan sist. 
Sjunger, lite blygt men fint. Är det masken som är blyg? Så en gång till, utan mask, men med 
maskkänslan i ansiktet, dock med egna rösten. Hon sjunger loss..! Blygheten satt i 
maskpersonens röst.
Finn: ”Sången sjunger man för att känna sig själv – använd den till att undersöka masken.”

PAUS

Finn, till mig: ”Sången är en mask. När Per Brahe arbetar med mask, sätter han sin mask på 
eleven, och eleven kan hämta så mycket kraft i masken att hon kommer förbi sig själv, men 
eleven kommer inte förbi masken. Har man däremot gjort masken själv, kan man komma 
förbi den. Jag försöker nå en punkt, där skådespelaren spelar öppningen i masken hela tiden. 
Alltså: genom att låta masken sjunga sången (som i sig är en mask) kommer skådespelaren 
förbi sig själv och kan alltså spela vad som helst. Jagförnimmelse = osäkerhet. Så, så snart de 
”hittat” masken måste de släppa vad de hittat och komma vidare.”

Gruppen diskuterar arbetet, tidspressen, att släppa sin jagkänsla…

Så är det dags att repa scener igen

Ett par upp. (Anders och Louise)
Finn: ”Försök bryta upp varje replik i 2-3 bitar…det är lättare att röra sig om man fortfarande 
har text kvar att säga. Få med fötterna för staturen, helhetsförnimmelsen.” 
Anders spelar en brutal roll med sån iver att han knappt kan ta instruktion. Men Finn är på 
honom. Anders går djupt och rätt fritt in.
Finn: ”Säg det där (Jeg har ikke brug for nogen til at tage hånd om mig) också till dig själv. 
Just det! – den sidan ska du ha mer av. Det är den sidan som gör henne intressant. Vi saknar 
öppningar till varandra, där det finns sårbarhet…det finns sårbarhet, men ni sluter er om det. 
Öppna er för det i er kroppslighet, vakenhet in i formen…använd vakenhet i formen för att 
finna språket i texten.”
De spelar bra, men Finn siktar djupare och högre. Anders spelar ut egna utloppsbehov (detta 
gör han dock med övertygad kraft) snarare än jobbar med teknik, och under ytan trotsar han 
vad Finn säger till honom, det hörs på sättet han svarar tillbaka. Finn får upp honom på golvet 
för att arbeta med variation i gång över golvet (vilket de just pratat om), samt ber honom att 
arbeta med efterklangen av sina repliker.
De blir färdiga.

Nästa par (Birgitte och Jeppe)
Hon kör i princip helt efter tidigare teknikinstruktion om skift och kroppsnärvaro och allt. Han 
är dock mer stängd i kroppen under halsen och monoton, som en barnprogramsfigur. Men 
Finn låter dem spela, det enda han inflikar är ”använd rummets böjda vinklar”… Hon har 
gjort stora tekniska framsteg sedan igår, liksom leder dansen…han har blivit plattare än igår 
men lever starkt på något sätt…what about the legs?...Finn ger gott beröm.
Jeppe pratar om att njuta av ovissheten i nuet. Och det såg han ut att göra. Jag antar att Finn 
väntar med att prata kropp med honom till en annan gång. Jeppe säger att i denna scen finns 
det plats för honom att känna in sig. 

Nästa par (Helene och Per)
Finn: ”Låt era tankegångar växla in i varandra. Arbeta när ni går med diskontinuitet i stegen 
ni tar över golvet.” Per försöker verkligen öppna…coolt. Efter ett par långa turer ber Finn 



dem om att sitta på divanen och köra hela grejen från början med uppmärksamhet på rytmen 
och mötet, ge och ta. Finn: ”Det är ren övning. Håll rytmen i kroppen. Öva så, utan att stoppa 
upp.” Han beskriver nu rytmen som den bågformade rörelsen av en svängande pendel. 
Pendelns resa från höger till vänster och tillbaka är kontinuitet – men varje gång pendeln når 
sin yttersta vändpunkt på endera sida uppstår diskontinuitet. På det sättet vill han också att 
eleverna ska känna in och arbeta med rytmen. Så – upp på golvet och fortsätt scenen fullt ut.
Wow… Finn, efter länge: ”Ta av de högklackade skorna. Se upp med att skjuta huvudet fram, 
det tror jag är vad som låser. Ha rytmen i fötterna, spela ej endast genom replikerna. När ni 
har gjort repliken, gå vidare i kroppsspråket, det är där ni ger rollen mest. Ju längre pauser ni 
förmår att hålla, ju friare och fräckare blir ni som skådespelare. Kan ni se det? – repliken är ett 
fängelse.” Han tycks försöka släppa fram dem till att släppa sig själva genom en öppenhet inåt 
i kroppen. Han pushar Per; ”Ok, släpp det där. Och så släpp det där. Och så släpp det där. Bra, 
och så släpp det där, (nu börjar Per bara släppa helt)…så, NU kan repliken komma”
Helene säger: ”det är som att man tror att karaktären är här, och så blir man fångad, och så 
tror man att karaktären är här, och så blir man fångad igen…” (hon börjar greppa)
I eftersnacket märks det att båda två har tagit in en massa tyst vetande av/om detta.
De blir färdiga.

Nästa par (Jens och Line)
Finn: ”Vad döljer masken för sig själv? Det kan man använda. Säg repliken också till dig 
själv.”
Mycket länge är de fast på något vis. Finn försöker bryta loss dem. Till sist ber han Jens om 
att dansa. ”Du ska använda din skevhet som en frihet!” Så snart Jens får repliker (hans 
motspelare var länge i monolog) lossnade han OCH hon. (Var det hennes monolog som låste 
båda?)
Finn (om metoden): ”Gör en mask som är helt unik, som knappt vet hur man rör sig. Lär den 
så grundprinciperna, tekniken. Masken kan knappt finnas i världen, och krockar såklart med 
texten och språket. Använd så tekniken för att arbeta dig in i det.”

(NU MÅSTE JAG RUSA TILL TÅGET PLÖTSLIGT!)

DAG 4.
Alla elever närvarande. Idag började de oväntat en timme innan jag ankom.

Nästa par (Anders och Louise)
Finn leder dem i att låta scenen rulla på i inväntade ögonblick, att finna texten genom rummet 
snarare än att låta kroppen vara en slav under texten. Finn markerar hela tiden när ett bra rum 
uppstår – ”och in i det rummet lägger ni språket”
Han trycker på teknikens centrala delar – märk dig själv, låt det komma, sök i rummet, var 
aktiv, byt riktning, hitta möten, använd pauser, resonanser, undertexter…Anders har svårt att 
inte låta texten ta över. Han har byggt en karaktär på en energi som alstras i textutbrott i en 
viss ton och tempo…men ibland kommer han runt det. Ibland kommer båda runt.
Finn markerar att det psykologiska spelet mellan dem i scenen bygger på arketypers relation 
till varandra. Deras energier måste avspegla varandra, det måste finnas en klar förbindelse. 
”Känn varandra”……Han får dem att ta in varandra. Instruerar Anders mycket nära, medan 
han säger en replik; ”lugn, lugn….och så…hem till dig efteråt.” Han visar Anders hur han kan 
använda händerna till att hitta nyanserade skift; först är de knutna, så lossas greppet, så 
knäpper han händerna…



Det uppstår ett större lugn mellan dem i scenen. Anders har blivit medveten om vad han ska 
arbeta med – det är en fascinerande kamp att skåda, mellan hans rädsla och mod inför det 
okända i scenen) De blir färdiga.

Nästa par (Helene och Per)
Man kan se att deras peruker fungerar bra nu. 
Finn: ”Bortom psykologin i scenen finns arketyperna, större ting, man, kvinna. Det 
arketypiska spelet.”
Finn fångar enstaka ord och ber dem använda dem mer öppnande för varandra. Som ordet 
”vill”…de liksom flow/pingpong dansar dialogen fram och tillbaka mellan varandra…det 
arbetas, från Finns sida, på att de ska hitta en viss påtaglig förnimmelse av varandra i scenen, 
så att scenen kan bäras av den resonansen, i en arketypiskt upprätthållande rymd.
Maskerna tas av.
Finn: ”Det är som om maskernas neurotiska struktur står ivägen för arbetet.”
Några repliker körs så med normal röst, i ett rytmspel där de tar in  med kroppen vad den 
andra säger och använder kroppen till att besvara i ny replik. Maskerna lever i deras nakna 
ansikten. De lyssnar in pauserna. Så tar de på maskerna igen. 
De kör på, det arbetas mycket på den gemensamma rytmen, mötet… Det är en ny level nu. 
Förr handlade det om att skapa och hitta nya skift, öppna in i det okända. Nu handlar det mer 
om att vila i närvaron, som att hela scenen ska vara i denna stora konstanta korsväg.
Kampen går mycket ut på att eleverna har lärt in scenens repliker och moment i ett lite för 
tryggt mönster, och detta i sin helhet måste brytas upp inifrån, så att de ej litar på texten utan 
istället på sig själva. Finn uppmärksammar dem på vissa återkommande rörelsemönster som 
de har byggt i sina karaktärer, ifrågasätter vissa, uppmuntrar andra. Han går upp på golvet och 
etablerar i sin utstrålning en rytm. Han angriper grundspillerens habitus att vila sig mellan 
repliker, drar henne tillbaka in i aktivitet i det fria rummet. Han ber henne känna styrkan av 
masken inifrån, också med själva masken och peruken avtagen. Finn: ”Har du en förnimmelse 
av masken?” Helene: ”Den är skiftande” Finn tar på något sätt tag i känslan, liksom pekar på 
den. Hon börjar gråta lite. Morten pratar om att det kan vara skrämmande att låta sig styras av 
rytmen. De blir färdiga.

Nästa par. (Birgitte och Jeppe)
Wow…
Han är mycket i det fria rummet, och även hon…Starkt rytmiskt, fysiskt, verbalt, arketypiskt 
samspel. Texten följer dem lydigt. De lever det som två maskpersoner som bor i ett rum som 
är hela scenen i sin struktur som om den pånyttföddes nu och såhär. De får köra allt helt utan 
stopp. Finn ger vissa direktiv efteråt, som betonar, men de arbetar redan starkt i rätt riktning, 
tror jag. Finn går upp till dem och övar kropp-rytm-rum-skift. (Jag noterar att det genast blir 
lite svårare för dem, när de pressas till att öva det som de redan innan höll på med. Nöta nöta 
nöta…) Finn pekar på den djupare sidan av Jeppes mask, genom att låta honom smaka på sig 
genom en specifik replik igen och igen. Finn uppmanar dem att inte stänga för varandra. 
Birgitte har hittat djupt i masken och genom den ut i kroppen genom ett särskilt röstdjup som 
hon ibland tar kraft igenom ett utlopp i djup alt. Jeppe söker sitt motsvarande djup i nånslags 
viskväsande, smått svävande tempo i stundtals vila. De har helt klart fatt på nåt.
De blir färdiga.

PAUS.



Nästa par (Louise och Line)
Denna scen har knappast övats lika mycket eller nått lika långt fram som de tidigare idag, men 
Finn är outtröttlig, går upp på golvet och tar tag i vad som finns, för riktningen… 
Samma teknik: känn rummet, använd skift osv… Han får Louise att stå still som kontrast till 
att hon nyss gick runt runt. Sen får Louise i uppgift att naturligt cirkla runt Line, som sakta rör 
sig genom rummet. Så börjar det uppstå en närvaro i relationen.
Ny övning: när den ena börjar ska den andra stanna och vice versa. Som en dans. Men de har 
lite svårt att hitta in i varandras rytmer. Louise får spela mot Finn, som tar in i sin rörelserytm 
vad hon sänder mot honom. Sen får Line ta Finns plats och fortsätta övningen. 
Finn: ”I fodbold hedder det at loebe med bolden”
De nöter och övar, efterhand börjar de greppa rytmen lite. Finn påpekar just detta och 
poängterar att detta är träning av en teknik i ett långt perspektiv, att detta ska tränas i åratal 
(han drar många metaforer om fotboll just nu). Han tvingar dem att arbeta massvis med 
rytmen i mötet snarare än att låta scenen komma vidare. De är ”fast”, typ, på en punkt av 
oundvikligt arbete. Han är mycket bestämd med sin poäng.
De blir färdiga.

Nästa par (Anders och Jens)
Finn: ”Relationen till dig själv, till den andre, och till språket i situationen… Det du upplever, 
och det som finns mellan er, är mer komplicerat än språket. Se upp så att språket inte bara 
pekar mot sig självt. Viktigt att ni skickar signaler till varandra som går att avläsa och skicka 
signaler till. Man använder varandra till att märka sig själv. Kasta en blick på den andre för att 
spegla dig själv, kolla – hur är det? Aha, så är det!” 
De jobbar med att bryta upp sina repliker i skift. Det går bra. Men det finns ett element av 
flykt till sist hos Anders (som arbetar bra). Finn får Anders att byta till sin 3:e mask, bara för 
att se hur den passar – man blir eniga om att den passar bättre i relationen.
De blir färdiga.

Nästa scen (Birgitte och Helene)
Finn sätter dem i intervallstyrd replikövning, att bryta upp replikerna på det sättet, i olika 
tonlägesskift. Han låter dem byta peruk med varandra och en hel del sker faktiskt i balansen i 
uttrycket. Helenes maskulina rotkraft, som tidigt togs bort, har just börjat dyka upp igen efter 
perukbytet. Finn talar rätt klart till henne om det här, att det är en kvalitet - snarare än något 
som bara i masken – som hon borde arbeta med. Helene säger att hon kanske är lite rädd för 
att jobba med det (men nu har hon i alla fall berört det medvetet i känsla och ord.)
De blir färdiga.

Nästa scen (Jeppe och Per)
Finn: ”Den sista delen av min replik tillhör den andre, den första delen av min replik använder 
jag till att bekräfta vad jag just fått.” 
De formligen exploderar i ett brölande letande efter samspelet, det är grötigt och slarvigt men 
de borrar sig mot rytmen och de är oftast närvarande i spelet. Det finns dock en undertext i det 
också som är en kommentar från eleverna om att övningen driver dem till vanvett, vilket då 
och då exploderar ut i mask-kaos, där de fjamsar runt – dock ännu i mask och precision, och 
rätt skickligt rytmiskt samspel. Spelglädje. Finn berättar nu om Moliére och dennes förmåga 
att få folk att skratta. Det startar djupt in i folksjälen…
De blir färdiga.



Diskussion i gruppen om fortsättningen…
Nu ta det lite lugnt, arbeta med sångerna, och imorgon se om vi kan stoppa in dessa…och 
scenografin kunde ställas upp så och så…diverse tekniskt prat om hur varva scenerna, hur 
komma in i masken till nästa scen osv…jag letar i deras omedvetna grupprytm under 
pausen…har den utvecklats synbart genom träningen? Det är en alltmer koncentrerad 
arbetsatmosfär… Maskerna används likt peruk och kläder som en del av kostymen, men 
samtidigt är masken en nyckel och portal till något djupare som de har arbetat mycket med. 
Men detta ”något” har börjat etableras allt mer i själva skådisen och blivit mer oberoende av 
mask, or so it seems to me. Alla nu åter i varsin ände av rummet, tjejer och killar på varsin 
ände, redo att sjunga, och så börjar de, i full utstyrsel, att sjunga, ”livet er en dejlig gave, 
sjaelen er et pilgrimskor…” Det finns en viss oordning/trötthet i övningen. De umgås i sina 
maskpersoner. Märks att Anders nu är helt integrerad, alla är på samma nivå av närvaro i 
maskpersonen…de övar sitt gemensamma framförande av denna sång.

Så sjunger de en och en…
Jens – ”alle gode gaver”
Finn: ”Kan du sjunga den i din roll från Holbergscenen? Kan du sjunga den som en bisse? 
(bisse=??) Sjung den genom ögonen….” 
Till sist blir han mycket närvarande, och han och alla vet det.

Louise – ”enjoy the silence”
Finn: ”Sätt mer rytm i det.” Det skrattas mycket åt/med henne medan hon i sin maskperson 
kämpar med denna sång, men hon hittar ändå sin närvaro till sist.

Helene och Jens – ”lotuslaebekys”
De sjunger den bra. Finn vill nu att de får in lite mer luft i sin röst när de sjunger (så nu 
justerar han med skönhetsdetaljer för att få mer liv i det – och det blir så en väg in till stor 
närvaro)

Line – ”forårsdage”
Finn: ”Sjung som till en expojkvän. Sjung större med rösten, du har en stor röst. Fördjupa dig 
i sången, så behöver du ej vara generad. Öppna för vokalerna.” Hon lossnar aldrig helt men 
kommer någon vart.

Anders – ”nature boy”
Låter bra, men tillrättalagt på nåt vis. Finn utmanar honom att sjunga som ”ute bland bergen”. 
Jag kan tydligt observera en gradvis öppning, utvidgning i det tillrättalagda till en mer ”riktig” 
röst. Finn: ”Utgå från maskförnimmelsen. Masken kommer att göra motstånd – låt den göra 
det.

Birgitte – ”fodspår i sneen”
Gör det med full närvaro just like that, med sin egen interna kittlande kamp i detta fullt synlig 
men inte ivägen.

Per sjöng ej.

Vidare diskussion i gruppen om hur upplägget ska göras för visningen avseende sånger, 
logistik, osv…
SLUT FÖR IDAG.



DAG 5.
Alla närvarande.

Laddad och glad stämning i luften. Line fyller år – och det är visning av scenerna idag.

Finn: ”Det primära med masken är att den upplever. Den lyssnar både utåt och inåt. Sök 
objekt…fysiska i rummet, men också i replikerna, smaka på orden och deras innehåll.”
Han sätter på musik, alla ska dansa. De rör sig sökande, dansande i musiken…
Finn: ”Nemlig! Uppmärksamhet, Energi, Rytm, Temposkift…fokusera omväxlande på 
helheter och detaljer…detta kan ni öva alltid, utan text eller roll, bara själva 
Uppmärksamheten. Ni har själva gjort maskerna, valt rollerna osv. Så det är ni och inte jag 
som har svaren. När ni dansar, ta kontakt med varandra i par på långt avstånd, och närma er 
varandra, cirkla runt varandra…” (detta ökade närvaron markant, rörelserna och dansen friare)
Finn: ”Vem är du, vem är jag…vad vill den tanken mig…vad vill den drömmen mig…förhåll 
er så till varandra och allt annat i övningen…vad vill den här rörelsen mig…uppnå ett tillstånd 
av öppet hjärta och öppet sinne, som stänger och öppnar sig hela tiden – det är karakteristiskt 
för mask” (nu börjar de hitta närvaron)
Finn: ”Man ska hålla sitt system varmt. Utanför scenen bygger man upp sin talang, men på 
scenen sätter man sin talang på spel. Man kan inte hålla fast sig själv i mötet med andra utan 
att ljuga, man hittar öppningar – så det handlar om att utveckla övningar som gör detta möjligt 
för en, som håller systemet varmt.”

Kort paus. Anders ligger på divanen och sjunger sin sång (Nature Boy)…jag får en känsla av 
att han gör det för att ”återställa” sig själv efter denna övning.

Så ska sångerna sjungas – ifört kostym med mask och peruk.

Helene och Jens – ”lotuslaebekys”
Finn instruerar till att stoppa in fler detaljer, så den andre har nåt att ta av och ta in…att sjunga 
in i varandras verser, byta plats med varandra på golvet, improvisera, uppleva. 

Nu kommer rektorn (Jens A Ville) in och tittar.

Hela gruppen sjunger sin gemensamma sång. Men ej i så fritt upplevande, utan i pressat 
system, som dock lossnar något efterhand…till sist blir de rätt fria, nästan. 

Så kör de ett genrep av samtliga scener och sånger i ett svep så som de har planerat dem. 
Intressant att se: vissa kör på det som de har lärt. Andra snarare kör i den trygga texten, fast 
jag vet de kunnat friare förr. Alla växlar en smula i detta såklart. Och när någon för en stund 
lossnar så märks det på både Finn och rektorn att de ser rummet öppnas…

- liten paus efter ett tag –

…och så fortsätta…Finn ger då och då små stickord; ”Temposkift”, ”Se hinanden, mærk jer 
selv”… när det då och då funkar märks det så otroligt tydligt. Och alla verkar, medvetet eller 
omedvetet, medvetna om vad som funkar eller ej. Det handlar om att finna sig i ögonblicket 
och släppa fram sig.



Genomdraget tar 2 timmar. 
Efteråt säger Finn: ”När ni går in för att sjunga i början…låt er ej styras av texten. Hellre att 
ni ej vet vad ni ska sjunga…och mer dynamik i gruppimprovisationen. Kom ihåg känslan av 
helhet och detaljer. Detaljer kan ni finna överallt, i varenda sta-vel-se.”

Finn talar öppet om när folk gör saker för att ”beskydda” sig, så att det blir uttalat, tydligt. 
Diverse konkreta direktiv om olika saker de bör tänka mer på i sina scener gives. Gruppen 
verkar förstå väl vad han pratar om. Budskapet har gått in en bra bit i deras system. 

Även nu, efter genrep, ett par timmar före visning, experimenterar Finn – han prövar en ny 
peruk på Anders, men Anders föredrar den ursprungliga) Finn pratar med Anders om att ej 
skydda sig bakom sin rolls aggression, att istället använda sina utbrott till att öppna sin 
sårbarhet i scenen (med Louise), i efterklangen, att arbeta med detaljer i sin kroppslighet, att 
ta in varandra, osv…
Finn: ”Du behöver inte spela masken, masken spelar sig själv vid det här laget. Ta in henne. 
Titta ej bort för fort när du ser henne, ta in bilden och ta med dig efterklangen av bilden vidare 
till den plats, det nya rum, från vilket du nu kan fortsätta, till ännu ett nytt rum.”

Han pratar om detta med att masken tror att den är på ett visst sätt, och hur man hittar 
öppningen genom (i detta fall) att möta och följa varandra. Finn lyckas nu smärtfritt peka på 
enkelspårigheten i Anders spel och Anders lyssnar och arbetar uppmärksamt.

Nu sätter Finn på musik och ber dem att dansa med varandra, i kontexten av detta möte 
(fantastiskt!)
Finn: ”Upp i dubbeltempo!”
Anders: ”Jag har aldrig ökat tempot i denna, inser jag nu!”
Finn: ”Nej, precis!”
Det blir som att de improviserar samma scen nu, som om de leker denna scen. De lever 
mycket mer, jag blir rörd, grät nästan en tår.

PAUS

När jag återkommer har de redan börjat sjunga ihop, de ställer rummet i ordning, man har 
tryckt upp ett program till publiken med namn på skådespelare och scenernas ursprung.
De förbereder rummets ventilation, ljussättning. De ställer sig i cirkel, med varsin liten 
Jägermeister (både jag och Finn får också skåla i ringen) och dricker den enligt sin rituella 
tradition; att skåla, dricka halva, säga ”Hov, jeg bed den over” och så dricka ur resten. 
Därefter bildar alla eleverna en stor rund klump av hoppande, glatt vrålande köttmassa som 
laddar sig själv med gemensam energi och beslutsamhet. All is ready.

Så tar de kostym, mask och peruk på och sätter sig på sina platser på stolar längs rummets 
sidor. Publiken kommer in, bänkraderna fylls, plötsligt är vi inte alls ensamma här mer. 
Publiken består av familj, vänner samt personal och elever på skolan. En trygg publik.

Intressant att se publikens effekt på spelet. (Finn kallar publiken för ”den tredje 
medspelaren”) Jag upplevde publikens effekt som en smula hämmande – den skrattade ofta 
generat när man verkligen nådde ett djup, och föredrog de mer lättsamma stämningarna, de 
igenkännbara klichéerna, de groteska maskernas mer komiska drag. Utmanande för elevernas 
koncentration. Ibland lyckades de ändå hålla öppenheten, och då försvann tiden. (Jag 
personligen har alltid varit ambivalent inför publik, och nu blev det ännu tydligare. Jag 



fascineras av själva skapelses-kärnan, inte av att visa den för andra på rad. Däremot, att 
tillämpa detta i verkliga livet, på ”livets scen”, där människor ej är fast i en publik-habitus 
som hämmar och styr deras reaktionsmönster. Och också såklart: att uppnå styrka i detta nog 
till att kunna möta och trollbinda också den konventionella publiken, måste ju vara ett ständigt 
mål, i viss mån – för generationernas och kulturutvecklingens skull, och för styrkan i den egna 
integriteten.)

(SÅ ÄR DET SLUT FÖR IDAG, JAG SKYNDAR TILL TÅGET)

DAG SEX - EVALUERING
Alla närvarande.

Alla är klart avslappnade, en smula mer var för sig, och nånstans också introverta – de smälter 
förloppet. 

Sista scenen (Jeppe & Per) måste visas igen för att kunna filmas (Finn säger att minnet tog 
slut i kameran igår, ja, vem vet) 
WOW en sån spelglädje – och de använder tekniken väl.

Evaluering börjar.

Finn: ”Nu har ni sett en aning av vad för slags maskspelare ni är. Sånt kan ej förutses. Att 
arbeta med masker på detta vis igen och igen gör att ni aldrig helt kommer att veta vem ni är. 
Är masken helig eller bara ett verktyg? Både och. I mån av den tid ni lever och den plats ni 
har i ert liv för detta, kan ni utforska mer och mer av vad ni är. Peruken är en mask. Klädseln 
en. Skorna en. Sången en, osv. Mask på mask på mask. Lättnaden över att ej behöva ta det 
personligt. Viktigt kombinera med fysiskt teaterarbete, för att göra större delar av er 
neurotiska struktur tillgänglig för masken. Man ska också kontakta de arketypiska krafterna – 
den osynliga iakttagaren, som ej definieras. Viktigt ej identifiera ens svagheter med en själv. 
De är neuroser, som ska arbetas med och frigöras.”

Jag frågade eleverna om deras upplevelse, när de uppfattade att arbetet fungerade. Och om de 
kunde likna denna upplevelse med något ur vardagslivet utanför scenarbetet. Och om mötet 
med publiken. Mycket intressanta uttalanden följde. Själva kärnan förblir orörd, men samtalet 
cirklade kring den i alla fall. Vad sa de egentligen? Att man nöter och nöter tekniken och rätt 
vad det är funkar det, och det är samma upplevelse och ändå olika varje gång, och börjar man 
tänka på att det funkar så faller det, i synnerhet om man är i tanken beslutsam om att det ska 
funka. Mötet med publiken intressanta svar… Det märks att detta är människor som valt 
skådespelaryrket. De blev sporrade av mötet. De utmanades – dels av den starka projiceringen 
till att roa, få nåt att hända, dels av impulsen att verkligen hålla fast i tekniken i denna 
projicering. För flera var det som att spärrar släppte när publiken kom. Det noterades, att 
masken även i en publik situation bara är vad den är. Det var tydligt att alla visste vad de 
pratade om, när de försökte beskriva upplevelsen av att arbetet fungerade. Dock inte lika 
konkret, i deras försök att skildra något motsvarande i det dagliga livets alla scener. 

SLUT PÅ FÖRLOPPET



III - EN FIKA MED FINN PÅ DET SMAGSLØSE CAFÉ

Till sist fick jag så möjlighet att ställa frågor och få svar direkt med Finn. Det var ett mycket 
trevligt och inspirerande samtal, som jag tog med mig mycket från. Här vill jag endast 
sammanfatta de kärnkunkaper, som jag lyckades destillera fram. Framställningen är mycket 
trogen Finn Hesselagers förklaring, men bör ändå ses som min egen formulering av hans ord.

För det första: för Finn Hesselager är det etiskt nödvändigt, att man inte undervisar på 
densamma nivå som man själv befinner sig på. Om eleven kommer upp till den nivån har man 
nämligen ingen möjlighet att hjälpa den med att komma vidare, man kan heller inte ge starkt 
stöd, om något skulle gå fel. Av liknande grunder arbetar Finn inte med trance.

Finns teknik och pedagogiska strävan baseras på en människometodik som bär gemensamma 
drag med ett Jungianskt perspektiv. 

Följande begrepp kan vara relevanta att lista svart på vitt:

Omedvetet ovetande  -  prepersonligt     -  barnet, maskens omedvetna   -    vanlighet 
Medvetet ovetande    -    personligt         -  maskens ”jag vill det här”     -    nödvändighet
Medvetet vetande      -    personligt         -  maskens ”jag vill det här”     -    nödvändighet
Omedvetet vetande   -   transpersonligt   -  spelarna möts i rytmen         -    insikt/frihet

Dessa existeniella stadier är vad Finn arbetar med hos sina elever. Han tränar dem i förmågan 
att själva orientera sig mellan dem, och att bli kapabla att arbeta i det starka 
ögonblickstillstånd av inspiration, där originalitet hela tiden föds på nytt.

Finn har själv inspirerats av bland andra Keith Johnstone och LeCoq. Båda dessa arbetar med 
neutralmask, men det gör inte Finn. LeCoq ansåg, att neutralmasken renar en människas 
kroppsspråk helt, men Finn anser tvärtemot, att man lätt kan fastna i en slags neutralmask-
form istället. De former som eleverna hittar inom sig under sin utbildningstid, är de former 
som de kommer att arbeta med under hela sitt yrkesverksamma liv, (även om en form ibland 
kan lösas upp till att bli flera nya former)…det är dessa former de tager till audition. De visar 
vad de kan, och hoppas att det passar med vad som söks. Publiken är den tredje medspelaren.

Men vad är själva Kärnan, som vi arbetar på, frågar jag, och får till svar, att det är den i oss, 
som betraktar vår autonoma andning. Med andra ord den, som Jung kallar ”Vittnet”. 

Människans inre föreställer sig Finn i detta sammanhang vara uppbyggt på följande vis.
Ytterst finns individens Jag, hans Självuppfattning. Under denna finns den Neurotiska 
Strukturen, vilken skyddar Självbilden från att översvämmas av de myriader av Arketypiska 
Krafter, som finns i den underliggande, helt kaotiska, Arketypiska Ursoppan (Jungs kollektiva 
undermedvetna ungefär). I den Neurotiska Strukturen bildas våra neuroser, vilka kan vara 
obehagliga och behöver arbetas med. Det är viktigt att inte förväxla sig själv med sina 
neuroser. Den neurotiska strukturen är dock som sagt också vad som skyddar mot 
överbelastning från den Arketypiska Ursoppan. Jungs ”Vittne” befinner sig också i den 
Neurotiska Strukturen. Finn poängterar för övrigt vikten av att hålla den neurotiska strukturen 
i god form genom fysisk teaterträning.



När man genom t.ex textläsning eller annan teknik börjar föreställa sig en karaktär inombords, 
bildas det en form i den Neurotiska Strukturen. En slags neuros, faktiskt. Denna form kan så 
locka til sig en motsvarande, sympatetisk Arketypisk Kraft ur Ursoppan, vilken i detta fall 
kommer att uppfylla karaktären med intensivt liv. 
Maskens uppgift i denna process, är att ta bort Självbilden, Jaget. 
Detta underlättar effektivt för det eftersträvade mötet mellan neurotisk form och arketypisk 
kraft, till födelsen av en levande och vaken karaktär.

IV - KONKLUSION

Till att börja med vil jag säga, att  jag tycker att metodiken, som jag har fått den förklarad för 
mig, hänger gott samman i sig själv, och tycks fungera mycket effektivt av vad jag har sett i 
det praktiska arbetet. Mycket inspirerande och intressant. 

Jag måste tillägga, att jag gärna hade fördjupat mig ytterligare i Finns själva maskbegrepps 
metodik och praktik, samt i hans (jungianska) ”Vittne”-begrepp. Sökandet forsätter.

För att visa ett eksempel på min egen tankeverksamhet efter denna process, applicerande Finn 
Hesselagers metod, kan jag dra en paralell till de traditionella dansare som jag har sett på Bali, 
och vars infallsvinkel till kreativitet fascinerar mig mycket:
 
Dansarens traditionella dräkt och dans, kan ses om en ”mask” (ofta bär de dessutom rent 
faktiskt en mask). Genom att gestalta den mytologiska karaktär, som dansaren har klätt sig till 
att skildra, bildar han en motsvarande form i sin neurotiska struktur. Därmed kan han locka 
till sig den arketypiska kraft inom sig, som motsvarar denna form, och kan så i det yttersta 
fallet uppnå ”Taksu”, bli uppfylld av den gud vars dans han dansar, så att guden dansar 
genom honom. Detta är stoff för vidare tankar. 

Men jag har också ytterligare tankar i anslutning till de nya perspektiv som här har 
uppenbarats. Min personliga approach till teaterpedagogik och i synnerhet fysisk teater 
handlar ju egentligen ytterst lite om teaterkonst och desto mer om personlig transformation, 
självförverkligande och ett lyckligt varande. Jag har gjort mig följande tankar:

Finn Hesselager säger, att ”vittnet” är densamme som ”betraktar den autonoma andningen”. 
Jag kan själv empiriskt relatera till detta. I andra sammanhang skulle man identifiera detta 
”vittne” med begreppet ”The Silent Self”. Finn säger även, att detta ”vittne” är detsamma som 
den ”kärna” som man i hans träning arbetar på. Det faller sig naturligt för mig att definiera 
denna kärna/vittne/silent self som en slags i nuet fullständigt spontant levande form av 
självuppfattning, som närmast kan ses som ett med den ”neurotiska strukturen”.
Jag resonerar vidare, att ju sundare denna neurotiska struktur är, desto färre neuroser och 
rädslor för egna ”demoner” (inre arketyper som man ej klarar av att konfrontera) har 
individen, och desto mer flexibel är han/hon som i nuet spontant levande person. Varje 
människa har en (oändlig?) mängd skiftande sidor i sin personlighet, och kan dessa levas ut på 
ett balanserat, fritt vis, leder det till ett lyckligt varande – och dessutom kan det användas till 
teaterkonst, dans, etc. 

Vill man tro på detta, skulle det första målet alltså vara att skapa en sund neurotisk struktur.
Finn säger ju, att skådespelaren i sin utbildningsfas finner de former, som han sedan i resten 
av sitt liv kommer att arbeta med (även om en form kan lösas upp i flera efterhand), men jag 



tror personligen, att formerna kan varieras närmast oändligt, beroende på individens egna 
neurotiska konstitution och mentala balans. I teorin skulle man kunna göra den neurotiska 
strukturen så flexibel och sund, att den kunde svara spontant på de arketypiska krafternas 
rörelser inom människan, och samtidigt ändå beskydda självuppfattningen från överbelastning 
av det undermedvetnas kaos. Lite som en slags ytspänning i ett vattenglas, som svarar 
flexibelt och sunt på gravitationens tryck och vätskans mottryck.

Jag har följande förslag på relevanta metoder, utöver vad jag redan har sett Finn göra. 
Det finns garanterat många andra, men tendensen torde vara klar:

- Meditation: skapar en intim empirisk kontakt med vittnet/the silent self.

- Yoga, QiGong: löser upp spänningar i den neurotiska strukturen och integrerar den naturligt 
med individens innersta viljestyrka, med andra ord ytterligare ett sätt att komma i kontakt med 
vittnet/silent self, som måhända har en mer direkt fysisk approach i förhållande till 
meditationen.

- Catherine Fitzmaurice Voicework: löser permanent upp djupt rotade muskelspänningar och 
reetablerar den autonoma andningen i kroppen, vilket öppnar upp för individens naturliga 
stämma i tal såväl som sång. Detta torde vara extremt sunt för den neurotiska strukturen.

- Per Brahes maskteknik: Empirisk erfarenhet av starka arketypers besittelse av den egna 
personen, temporärt fullständigt upplösande av självbilden.

- Fysisk teaterträning såsom Grotowski´s ”Watching” eller Michael Chekhows teknik:
Tränar en förmåga att vara spontant levande i nuet i kraft av sitt hela kreativa väsen, samt att 
effektivt skapa och använda sig av former i den egna neurotiska strukturen.

Så har jag till sist en invändning. När jag frågade Finn Hesselager om vad som var den 
kreativa kärnan, sa han som sagt, att det är vittnet som betraktar andningen. Detta skulle 
alltså, konkluderar jag, betyda den neurotiska strukturen i sig själv, sedd som ett tyst 
psykofysiskt medvetande. Detta är såklart kärnan för Finn, det är ju denna punkt han trycker 
på i sitt arbete med eleverna. Men vad jag menade handlade mer om den kreativa impulsen i 
sig själv. Jag är inte säker på, att jag skulle lokalisera den till den neurotiska strukturen, som 
jag ser på saken just nu. Snarare skulle den kreativa kärnan lokaliseras ännu djupare in, 
måhända på ett arketypiskt plan. Eller kanske är den kreativa kärnan en ständig potential i 
människan, något som uppstår som en gnistrande och blixtrande produkt i det ögonblick, som 
en form i den neurotiska strukturen uppfylls av en inifrån framvällande arketypisk kraft. Som 
en kyss mellan två läpp-par; ena stunden fanns endast potentialen, i den nästa, när läpparna 
möttes, fanns en levande aktualitet bortom ord. Som ljuset i ett ansikte, när ett naturligt leende 
sprids och löser upp vad som nyss var en död mask av stelnad grånad. Sökandet fortsätter.

Peter Tommila 














