
1514

M A L E N A  E R N M A N

RESANDE
I SKÖNSÅNG
Snart är operahösten här, med en ny våg av svenska röster som ekar  

över världen. Och allra längst fram står supersopranen Malena Ernman.  
Vi ville träffa henne på ett ställe som är typiskt för hennes jobb.  

Det blev en taxi till Arlanda.
TEXT PONTUS DAHLMAN  FOTO LINDA GREN

RESKLAR 
Malena Ernman på 
Arlanda med den  
effektivt packade, 
röda  konsertväskan.
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 Kungsholmen, Stockholm, 
hemma hos Malena 
Ernman, mezzosopran. 
Hon står i hallens 
halvdunkel. Managern 
Svante Thunberg, som 
också är hennes man, 

säger ömsint, nästan lugnande: 
– Telefonen har du? Glasögonen? En 

bok? Vad vill du ha?
Hon rullar fram den ”lilla konsertväs

kan”. Kabinmodellen i knallrött som ska 
räcka för att vara borta en vecka i sträck.

– I den packar jag ett par högklackat, 
springskor, långklänning. Till och med 
trosorna ligger vikta. Jag är väldigt bra på att packa effektivt. Då 
slipper jag checka in och tjänar minst en halvtimme.

– Jag har lärt mig att det hjälper att vara förberedd.
Hon kastar en blick på den aluminiumblänkande ”operaväs

kan”, för resor som varar en månad eller två. 
– Då handlar det också om att släpa med sig partituret till 

operan som jag ska sjunga i. Kolosser på flera kilo. Mozartope
rorna väger mest.

– Don Giovanni, La clemenza di Tito, alltså jävla Mozart
operor! Du kan ju tänka dig övervikten.
Och de lättaste?

– Monteverdis.
– Jacka? säger Svante.
– Ska jag ha jeansjackan?
– Ta skinnjackan i stället! Ska jag stoppa ner den?
Hissen som sjunker genom huset.
– Välkommen, säger taxichauffören, som bryter lätt på 

finska.
– Tack, säger Malena Ernman.

NÄR KONFERENCIEREN FÖR den svenska melodifestivalen 2009 
ropade ut att årets vinnarlåt hette La voix och den svenska 
sidenklänningsdraperade sångerskan slungat ut raden ”I’m  
forever yours” genom tvhögtalarna – då var det som att det 
brast en vägg mellan den högbrynta operavärlden och den 
stora, musikkonsumerande publiken.

Sedan dess har Malena Ernman dykt upp överallt.
– På en skivsigneringsturné hamnade jag i Ullared, där jag 

skulle stå och sjunga bland herrkalsongerna.
– Alla säljer sin själ till djävulen någon gång, säger hon med 

ett skratt.
Samtidigt fortsätter hon sin karriär på världens operahus, 

som den kanske tydligast lysande svenska 
stjärnan just nu.

På hennes nya cd, med arior ur kända 
operor, finns också en svensk sommarvisa. 
Den heter I det fria, och börjar:

”Här är platsen där vägen tar slut … 
marken, stenarna sjunger för mig, sången 
om vägarna som förde mig hit.” 

Hon har inte skrivit texten själv, men 
skulle kunna ha gjort det. Det är något 
med det där temat: borta, hemma, borta. 
Hon säger att hon är utomlands ”ungefär 
tre månader om året”.
Vad tänker du på, när du sitter så här och 
är på väg?

– Jag är lite flygrädd! Min kropp reagerar på att jag ska flyga 
och hjärtat bultar och jag blir svettig och stressad. Det är en 
rädsla som kom med barnen.

– Jag har stått på scen och sjungit sedan jag var sju och det 
kan jag hantera. Men det här att kroppen inte lyder mig, det var 
en ny känsla och den gjorde mig ganska panikslagen.
Du kan ju gå i terapi?

– Jag är för tuff för det. Du förstår, jag är en sådan superkvin
na, och jag vill inte att någon ska säga något annat.
Vad är det att vara superkvinna?

– Alltså, jag är uppväxt med en pappa som inte ens berättade 
att han hade blivit påkörd av en lastbil. Jag har kort sagt lite 
svårt att erkänna mina svagheter. Jag vill inte tro att det finns 
något som jag inte kan.
Men …

– Det jag menar är att jag vill klara av att vara mamma med 
vattkoppssjuka barn, stå på scen och köra Eurovision och göra 
fyra stora operaföreställningar i Europa och se snygg ut – sam
tidigt.

– Det är en press som många kvinnor har i operavärlden, och 
det är en fälla som också jag har fallit i. Men i mitt fall har jag en 
man som tar mer än hälften av bördan. Och det kan man inte 
säga att alla kvinnor har, jag kanske till och med är ensam om 
det i mitt yrke.

HON FÖDDES 1971 i Uppsala och växte upp i Sandviken. Pappa 
Lars är civilekonom på bruket där. Mamma Eva sadlade rätt 
sent i livet om till diakon i Svenska kyrkan.

– Hon tycker ibland att jag svär för mycket i intervjuer. Då 
ringer hon och skäller på mig. 

Hon har en yngre bror och en syster, som jobbar på Arbets
förmedlingen i Malmö. ➤
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Jag är 
för tuff 

för att gå i terapi. 

HJÄRTAT BULTAR
I taxin på väg till 
flygplatsen kommer en 
liten släng av flygrädsla.



– Visst kan jag vara avundsjuk på henne ibland, detta att 
slippa att förbereda sig på att man ska vara i Wien hela septem
ber.

Och som så många andra av de framgångsrika operasånger
skorna i detta land, började Malena Ernman med att sjunga i kör.

– Jag ville bli så många olika saker när jag växte upp, fort
sätter hon medan vi susar fram i taxin på motorvägen mot 
Arlanda.

– Först ville jag bli dirigent, sedan ville jag bli stuntman … 
Och polis.
Polis?

– En person i min närhet blev mobbad i hela sitt liv, kanske 
hade det med det att göra. Jag var med när två grabbar slog hen
ne i sandlådan. Då hämtade jag ett brännbollsträ och drämde till 
dem. Och då var jag ändå yngre än de här killarna, kanske elva.
Okej. Om man ser operavärlden utifrån, i den här interna-
tionella toppen där du befinner dig, då tänker man sig starka 
känslor och intriger också bakom scen. Förekommer det 
mobbning också där?

– Självklart, fast på ett mer sofistikerat sätt.

Hur då?
– ”Hon”, härmar Malena Ernman, med operastämd bary

tonröst, ”hon har ju tappat sina höjdtoner! Och hon, hon har 
minsann lagt ut på sistone!”

– Fast det är också många som fungerar som jag, att man 
i stället ger varandra komplimanger för att man ska få kompli
manger tillbaka.

– Men så träffar man på en del sångerskor där ute som är 
väldigt stressade, som kanske kommer till operahuset med 
barnflicka och tre barn för att mannen i familjen ska kunna ha 
en egen karriär. Och de här kvinnliga kollegerna ser alla som 
konkurrenter, för de har det inte som jag, utan har det väldigt 
tufft! 
Så glammet inom operan har en baksida?

– Ja, speciellt för kvinnorna. Jag har aldrig varit med om att 
någon manlig sångare skulle ha svårt med att hinna hem och 
laga mat till barnen. Men kvinnorna, de stressar hem.

ARLANDA, 17 KILOMETER kvar. Jag har aldrig träffat Malena 
Ernman förut, inte ens en timme har gått sedan jag ringde på 
hennes dörr, ändå är det som om vi suttit i dagar på ett fik och 
pratat allvar om livet.

Det finns liksom inget beräknande i hennes sätt att svara, 
inget pansar att tränga igenom. Totalt orädd, tänker jag, och på 
samma gång empatisk, ganska sårbar.

Hon speglar sig i taxibilens vindruta, lägger på sitt läppstift 
och jag berättar att jag lyssnat mycket på den nya skivan, och 
att jag nästan började gråta där jag satt på tunnelbanan i morse, 
när jag om och om igen hörde på hennes version av arian Casta 
Diva, ur Bellinis opera Norma. Att jag liksom fick behärska mig. 

– Då har jag lyckats! Det är det roligaste man kan få höra. Att 
den som lyssnar gråter. Eller att mamma, som hon gjorde här
omdagen, sms:ar att ”nu har jag lyssnat på skivan tio gånger och 
den är underbar”. Mamma säger inte sådant, i vanliga fall.
Kanske är operan ett slags frizon för starka känslor?

– Ja, på operan får man gråta, det tycker jag.
Men hur känner du själv när du framför de här glittrande 
vackra, sorgsna partierna?

– Jag får aldrig bli rörd av mig själv på scen.
Men hur funkar det? Du är alltså två personer? En som kän-
ner och en annan, på scen, som inte känner något alls?

– Det är så svårt tekniskt att sjunga opera att det inte finns 
något utrymme för några egna känslor. Man måste koncen
trera sig på att träffa tonerna rätt, och man måste sjunga så 
starkt att man hörs över orkestern, utan mikrofon, det är väl 
det svåraste.

– Och man står där framme och tänker: nu måste jag fixa 
koloraturerna.

Hon börjar sjunga kvittrande, musikaliska krusiduller.
– Det är så mycket som ska spikas innan man når hjärtat. Pu

bliken är så långt borta där ute i salongen, och den här känslan 
som ska slungas ut till dem, jag måste leverera den.

SCENBYTE: BRYSSEL 1999. Belgiens nationalopera sätter upp 
Händels Agrippina. Malena Ernman är 28 år och sjunger en av 
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huvudrollerna: Nero. En ung man med skägg. Alltså han som 
i den romerska världshistorien skulle komma att ta över som 
kejsare efter Claudius. Det är bara ett par år sedan hon gick 
ut Operahögskolan och nu smäller det till. Rollen blir hennes 
genombrott på den internationella scenen.

– Folk är vana med att man bara ställer sig rakt upp och ner 
och sjunger, men att någon faktiskt agerar, rör sig och ser ut 
som en pojke på scenen är inte lika vanligt. Jag fick massa brev 
från kvinnor som trodde att jag var kille. Lite förvirrande just 
då kanske, men det var där jag slog igenom.
Och efteråt var allt förändrat?

– Det är inte som i popbranschen, när en hit plötsligt slår och 
man blir Lady Gaga över en natt. Utan det resulterar i att man 
slipper provsjunga på olika ställen i Europa, utan att veta om 
det leder någon vart. Nu ringer de mig i stället.
Men din röst, kan den liksom en dag ”ta slut”?

– Nej, men tyvärr finns det ett sorts bästföredatum.
Hur då?

– Runt femtio börjar man låta äldre, och då får man roller 
som ammor och arga gubbar. Jag spelar fortfarande tonårskil
lar och tycker det är kul. Men den dagen kommer när de ringer 
och undrar om jag vill vara den elaka häxan i Hans och Greta.
Du berättade förut att du ville bli stuntman när du var liten. 
Stuntmannens grej är ju att göra det som andra inte vågar för 
att de är rädda att skada sig?

– Precis, jag hade varit usel på det.
Men du driver ju verkligen grejer till sin spets, inte bara med 
din röst? Som på Skavlan på tv, där du gjorde armhävningar 
och sjöng samtidigt?

– Ja, okej … Jag har kanske blivit stuntkvinna inom operan. 
Det är bara jag som kommer på så dumma saker som att låtsas 
ramla och slå mig på scen på Victoriadagen.
Men varför gör du dem?

– För att jag inte kan säga nej, samtidigt tycker jag att det är 
lite roligt, det är ingen annan operasångerska som gör sådant.
Du är hovsångerska, utsedd av svenska 
kungahuset, men när du gör de här 
tricken du är känd för kommer jag nästan 
att tänka på en hovnarr i stället.

– Ha ha! Jag har clownat hela livet. Jag 
och en kompis hade ett clownnummer 
som vi körde upp till nian, bland annat 
härmade vi en sketch med Gösta Ekman. 
Du kan tänka dig hur impopulära vi var, i 
den där åldern när man vill vara en cool, 
snygg tjej.

– Jag älskar ju att vara på scen, jag är en sådan sucker for at-
tention.
Vad är det som händer då, när du får uppmärksamhet?

– Jag skulle kunna bryta benet, och jag skulle inte ens märka 
det. Så kul kan jag ha ibland. Man bygger upp något med 
publiken. Ta sommarkonserterna i Dalhalla, när jag simmar i 
det kalla vattnet i finalen, och det står fyra tusen personer och 
vrålar där i stenbrottet, då kan man inte sluta konserten, då vill 
man hålla på en timme till.

Om clowner brukar man säga att de har en dyster sida också.
– Självklart.

Vilken är din?
– Detta att jag aldrig är riktigt nöjd med mig själv, att allting 

alltid ska bli bättre. Men jag har lärt mig att hantera det mer 
och mer, det är Svante som hjälper mig och säger: ”Nu ska du 
vara nöjd, kände du inte kraften från publiken?”

– Då stannar jag upp en liten stund och tänker på det.
Då måste alltså han gå in och säga det?

– Ja, jag behöver någon som slår mig i 
huvudet.
Jag tänker på bredden som du har i dina 
roller. Från perukerna och pudret på ope-
ran, till det folkliga schlagerglammet, via 
de där sångrollerna där du gör nya saker 
på scen, som i den där Händel-operan jag 
sett ett klipp ifrån, där du gjorde osan-
nolika Michael Jackson-moves medan du 

sjöng. Det spannet är ju rätt enormt.

– Ja, det är lite kamikaze över det hela.
Men kamikazen , stridspiloten, han går ju i bitar när uppdra-
get är klart?

– Ja, vissa saker som jag tackat ja till hade kunnat sluta så.
Som …?

– Melodifestivalen. Definitivt.

TAXIDÖRREN SLÄNGS UPP utanför avgångshallen till Arlandas 
utrikesterminal och högtalarrösten meddelar ”avgång till ➤
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Jag får 
aldrig  

bli rörd av mig 
själv på scenen.

HEJ DÅ HEMMET!
Malena Ernman 
är på resande fot 
cirka tre månader 
om året.

Till vänster ”opera
väskan” för resor på 
flera månader, till 
höger ”lilla konsert
väskan” för kortare 
jobb.

TRIVS PÅ JOBBET
”Jag älskar att stå på scenen, jag 
är en sådan sucker for attention”, 
erkänner Malena Ernman.



Sopranen är den högst stämda rösten inom operan. Hur 
kommer det sig då att så många svenska kvinnor inom 
facket nu intar konserthusen världen över? Torbjörn  

Eriksson är presschef på Kungliga Operan i Stockholm, med 
koll på både den svenska och den internationella scenen.

– Faktum är att det finns en lång tradition med svenska sopra
ner. Inte minst inom det så kallade dramatiska facket, som man 
skulle kunna jämföra med Formel 1 inom motorsporten, och 
där det handlar om att man måste klara av att sjunga med uthål
lighet – Wagneroperor är långa! Och dessutom med en röst som 
ska höras över en hundramannaorkester. 

Han berättar att Jenny Lind, ”1800talets bäst betalda sång
erska”, hade en egen teori om ”det svenska röstundret”.

– Hon menade att rösterna är så bra eftersom de likt träden 

får andas luft i en frisk natur. Jag tror hur som helst att den star
ka svenska körtraditionen kan vara en bidragande anledning till 
att vi i dag har 30–40 svenska sångerskor med framgångsrika 
internationella karriärer.

– Andra förklaringar är en operahögskola med gott rykte, 
och det svenska språket, som ligger nära Wagners tyska, säger 
Torbjörn Eriksson.

Och så tipsar han förstås om 
sopranfyrverkerierna på hem
maplan i september, som Kata
rina Dalayman i Georges Bizets 
Carmen. På Göteborgsoperan 
kan man samma månad höra 
Annalena Persson i Richard 
Strauss Salome. Malmöoperan 
kontrar med specialföreställ
ningen Sopraner, som kretsar 
kring frågor som ”Varför offras 
så många sopraner på scen?”.

Köpenhamn” Alla ler och tittar på den svenska operastjärnan. 
Som drog vi fram på en eriksgata.

– Äh … det är bara när jag är uppklädd som folk stannar till, 
när jag har jeans och är skitig i håret är det ingen som bryr sig.

– Det första jag gör när jag kommer in här är att kolla tavlan 
med avgångstiderna, fortsätter hon.
Och när du väl satt dig i flygstolen?

– Då sms:ar jag till Svante: ”Puss. På 
flyg.” Vi håller hela tiden kontakt på det 
viset. Det behöver inte vara långa medde
landen, men de är viktiga. Så att man håller 
reda på varandra, och de vet att planet inte 
har kraschat.

– Och han skickar meddelanden tillbaka. 
Som: ”Hemma från skolan. Allt toppen”, 
fortsätter Malena Ernman. Då ser jag 
framför mig att barnen tittar på Bolibompa, och att allt är bra.
Och till sist?

– Då kommer ett där det står: ”Alla sover. Allt är bra.” Jag 
somnar inte annars. Det har gått så långt att jag ringer och kol
lar att inget hänt, om det inte kommer.

Vi sätter oss ner och tar en kopp kaffe.
Malena Ernmans döttrar heter Beata och Greta, och är 5 och 

8 år gamla.
Du berättade förut att du brukar smyga i väg på morgonen 
för att inte väcka familjen när du åker tidigt till flygplatsen. 
Men om de är vakna när du åker, så här mitt på dagen?

– För ett år sedan var det lite värre, för då var speciellt den 
äldsta ganska känslig, och jag fick lova och lova att jag snart 
skulle komma hem. Jag var tvungen att rycka upp mig för jag 
var ju jätteledsen när jag skulle åka. Det är ju självklart att det 
smittar av sig, det är ju bara att titta på aporna, alla härmar 
sina föräldrar! När jag insåg det, lite försent kanske, så blev det 
mycket lättare.

– Men det är också en rastlös känsla, detta att man inte kan 
vara där i vardagen. Och så saknaden. Man känner sig ganska 
värdelös. Ungefär så här: ”Huuuuaaa”, säger hon och håller en 
låtsad kniv som hon kör in mot bröstet.

– Om jag har två eller om så bara en dag ledigt när jag jobbar 
utomlands, så flyger jag hem och finns där en stund. Hämtar 
och lämnar på dagis. Kammar och kollar efter löss. Annars går 
ju hela livet, och plötsligt har man missat alltsammans.
Är det värt det?

– Jag är tvungen. Någon av oss måste dra in pengar. Skulle 
jag tacka nej till att resa och jobba utomlands skulle Svante vara 
tvungen att arbeta med annat på sitt håll, och då skulle vi aldrig ses.

– Samtidigt är det jag gör så fruktansvärt roligt, det skänker 
mig glädje och det skänker familjen glädje. Och mina svenska 
kolleger där ute är borta mycket mer än jag! Jag tackar nej till 
mer än hälften av erbjudandena jag får. På somrarna och mel
lan varven kan jag dessutom sjunga på scener hemma, för jag är 
ju kändis.
Dina svenska föregångare, som Birgit Nilsson, vad har du för 
förhållande till dem?

– Birgit Nilsson hade ju först och främst inga barn, så henne 

har jag inte så mycket gemensamt med.
– Men Anne Sofie von Otter, som har familj, och två barn, hon 

är verkligen en förebild, på alla sätt. 
Varför då?

– För att hon är en väldigt jordnära person, som har sin 
konsumkasse som hon slänger ner sin klänning i när föreställ

ningen är slut.
– Och ingen känner igen henne och 

stoppar henne, för de kan inte tänka sig 
att en sådan superstjärna skulle kunna 
komma där i skitiga jeans och gympadojor 
på gatorna i Wien.

Vi reser oss och följer strömmen av 
resenärer som aldrig tycks ta slut. Passerar 
tax freebutikerna där hon brukar köpa 
sina julklappar och ”kanske en deodorant 

till Svante”.
Den gigantiska tavlan längs väggen i avgångshallen rasslar 

fram: Vienna 16.20. Manchester 16.30. Zürich 16.40 Frankfurt 
16.50 London, Amsterdam, Beijing, Paris.

Gå till utgång! Final call!
Den svenska mezzosopranen Malena Ernman står där i vim

let med sin röda konsertväska.
Och längtar redan hem.  u

PONTUS DAHLMAN är vikarierande redaktör på Tidningen Vi. Han 
lyssnar gärna på opera när han lagar mat.
LINDA GREN är frilansfotograf och har ingen större operaerfarenhet. 
Men i somras hyrde hon ett hus ”fullt av opera” och i samma veva 
ringde Vi-redaktionen och bad henne plåta Malena Ernman ...
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När jag 
har jeans 

och är skitig i  
håret är det ingen 
som bryr sig.

Frisk luft bakom svenska röstundret?

NAMN: Malin 
Hartelius.
ÅLDER: Född 1966.
RÖSTTYP: Lyrisk 
sopran.
STÖRSTA KICKEN 
PÅ EN UTLÄNDSK 
SCEN: Häromåret 
blev jag uppringd av 
Zürichoperan, mitt 
under pågående 
föreställning av operan 
Don Pasquale. Min 
kollega, som sjöng 
rollen Norina, hade 
kollapsat och förts till 

sjukhus, och nu bad de att jag skulle komma dit och sjunga färdigt 
föreställningen! Fem minuter efter att jag anlänt till operahuset stod 
jag där på scen iförd jeans, loafers och T-shirt (jag hade precis varit 
och vandrat). En entré som bemöttes med stående ovationer!
PÅ GÅNG: Pärlfiskarna 4–9 september i Zürich, där jag sedan 
också bland annat sjunger i Don Giovanni i november, och Kärleks-
drycken i december. Åker på konsertturné i Europa med operan La 
clemenza di Tito i februari 2012. 
BOR: I Zürich, med fast kontrakt vid operan där.
FAMILJ: Barnen Hanna och Simon. Föräldrar och syskon i 
Sverige.

Bland svenska operastjärnor är kvinnor med  
sopran röst i majoritet. Vi bad operaexperten  
Torbjörn Eriksson förklara vad det beror på.

NAMN: Lisa Larsson.
ÅLDER: Man frågar aldrig om en kvinnas ålder, åtminstone inte 
utomlands!
RÖSTTYP: Lyrisk sopran.
STÖRSTA KICKEN PÅ EN UTLÄNDSK SCEN: Att 
sjunga vid Prins Alberts bröllopscermoni i Monte Carlo i juli i år, 
för miljontals tv-tittare världen över, och inför alla kungligheter och 
celebriteter som bjudits in. Efteråt berättade Karl Lagerfeld i fransk 
tv hur mycket sången av Lisa Larsson och Renée Flemming betytt 
för honom! (Vi sjöng Paul McCartneys duett Celebration ur hans 
oratorium Standing Stone, och så solosjöng jag sopranarian Agnus 
Dei, ur Mozarts Kröningsmässa.)
PÅ GÅNG: Konsertframträdanden i verk av Georg Friedrich 
Händel till hösten och Hector Berlioz till våren, på Concertgebouw 
i  Amsterdam. Och så ska 
jag spela in två soloalbum.
BOR: Efter mitt första fasta 
engagemang – vid operan 
i Basel – har jag ”fastnat” 
i Schweiz. Bor numera i 
Zürich och frilansar sedan 
slutet av 1990-talet.
FAMILJ: Min man Adrian 
och barnen Max, 10, och 
Alexandra, 8 år. Mina 
föräldrar Jan och Barbro, 
som bor i Växjö.
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Torbjörn Eriksson.

FLER BLÅGULA STJÄRNSOPRANER
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NAMN: Kerstin Avemo.
ÅLDER: 37.
RÖSTTYP: Koloratursopran.
STÖRSTA KICKEN PÅ EN UTLÄNDSK SCEN: Kickar 
får jag varje gång jag står på scenen, och jobbet är hela tiden ett 
sökande efter nästa, ännu större kick. Men jag tycker att det är lite 
coolt att ha sjungit på Bolsjojteatern i Moskva, som Zerlina i Don 
Giovanni.
PÅ GÅNG: Repeterar titelrollen i Hanjo av Toshio Hosokawa, 
som spelas på Ruhrtriennalen i Tyskland i höst, La Traviata på 
Nationaltheater i Weimar i vinter, sjunger Sophie i Rosenkavaljeren 
i Genève i vår.  
BOR: Paris.
FAMILJ: Min man Svante och mina två barn, 3 och 6 år gamla. 
Stor släkt hemma i Sverige.
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SVENSKA OPERASTJÄRNOR

NAMN: Susanne Resmark.
ÅLDER: 46.
RÖSTTYP: Dramatisk mezzosopran.
STÖRSTA KICKEN PÅ EN UTLÄNDSK SCEN: Min debut 
på Metropolitan i New York, i Gioacchino Rossinis opera Greve 
Ory. Fantastisk publik, superbra akustik.
PÅ GÅNG: Operan Lohengrin i Berlin i november, Die Frau ohne 
Schatten i Köpenhamn i februari 2012, Lohengrin i Tokyo i maj 
2012.
BOR: Fast anställd på Den Kongelige Teater i Köpenhamn. Bor i 
Ängelholm.
FAMILJ: Barnen Isabella, 15, Leopold, 13 år. Min man Martin, 43 år.

NAMN: Miah Persson.
ÅLDER: Född 1969.
RÖSTTYP: Lyrisk 
sopran.
STÖRSTA KICKEN 
PÅ EN UTLÄNDSK 
SCEN: Att sjunga rollen 
Susannah i Mozarts 
Figaros bröllop har fört 
mig till många olika 
platser i världen, och det 
som smällt högst var nog 
framträdandet på The 

Royal Opera i Covent Garden i London 2006. I fjärde akten var 
stämningen så laddad att man kunde höra en knappnål falla. 
PÅ GÅNG: Sjunger i Mahlers 2:a symfoni med The New York 
Philharmonic Orchestra i New York i september. Cosi van tutte den 
15 och 19 november på Bayerische Staatsoper.
BOR: Sedan 2007 i Lewis, i närheten av Brighton, England
FAMILJ: Barnen Ella, 7, och Ed, 3,5 år. Min man Jeremy Ovenden 
som är engelsman och operasångare också han. Jag försöker att 
aldrig jobba på barnens födelsedagar eller under julen, och vara 
ledig på sommaren nu när barnen växer upp. Och så håller vi kon-
takten när jag är borta med hjälp av datorn och programmet Skype, 
där man kan se varandra när man pratar. Då blir vardagen normal, 
på något konstigt sätt.
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