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     N!r en DRÖM går " 
               UPPFYLLELSE
Vi möter hovsångerskan Elin Rombo i ett samtal om växelspelet mellan 
humor och svärta och om sångens outgrundliga kraft. 
I begynnelsen var ordet, heter det i Johannesevangeliet. Vad är vi utan språk,  
utan verktyg för att fånga och beskriva våra erfarenheter? Samtidigt är det allra första 
intrycket – långt innan vi möter världen i ett skrik – rytmen av mammas  
hjärtslag. Tänk om det i begynnelsen var musiken?

– För mig börjar allt i melodierna och harmonierna. Om jag lyssnar på ett stycke 
med sång som jag tycker om fastnar jag för musiken före orden. Men uttrycken  
sitter förstås ihop. I opera laddas texten av musiken. Det uppstår ett möte, ett tredje 
uttryck. 

Elin Rombo är hovsångerskan som har kallats Sveriges svar på Renée Fleming. 
Drygt 100 år efter att Kungliga Operan invigdes debuterade hon på scenen där  
också Birgit Nilsson och Jussi Björling gjort sina första roller. Elin gick på  
Operahögskolan, rollen var Christa i Janáceks Fallet Makropoulos. I kväll, 16 år 
senare, sluts cirkeln när hon sjunger in det nya året tillsammans med studenter från 
sin egen före detta skola.

– När jag gick på Operahögskolan var Operan föremålet för min stora längtan. Jag 
ville så gärna hit men trodde aldrig att det skulle ske. I Fallet Makropoulos satt jag 
dold på scenen i tjugo minuter innan jag skulle göra entré. Jag minns att jag tänkte: 
Nu händer det. Nu går drömmen i uppfyllelse.

Elin är uppvuxen i Katrineholm och utbildad vid Brandon University Queen  
Elisabeth II i Canada och vid Operahögskolan, där hon tog examen 2003. 2013  
utnämndes hon till hovsångerska. Sedan debuten har rollerna duggat tätt – på 
internationella scener och på Operan. Hon rör sig fritt mellan klassisk repertoar  
och nyskrivet, gestaltar djärv humor och djupsinnigt allvar och syns ofta i oLentliga 
sammanhang. 2012 sjöng hon vid prinsessan Estelles dop i Slottskyrkan. I våras 
gjorde hon succé som Roxane i Szymanowskis Kung Roger här i huset. Den  
25 januari sjunger hon premiären av Bernsteins operett Candide, ett verk som trots att 
det handlar om kolonialism, våld och undergång innehåller ett stort mått av under-
hållning. Många i ensemblen medverkande också i Glada Änkan – »humorfamiljen  
på Operan«, som Elin säger.

Hur gör du för att växla mellan så olika typer av verk och roller?
– Inför varje roll försöker jag tänka: Jag kan bara, och vill bara, sjunga det här  

som Elin. Repar jag Glada Änkan är det Mams och mjukisbyxor, i Kung Roger repade 
jag i klackskor. Ibland sjunger jag roller som är belastade av att många har sjungit 
dem förut, men jag försöker komma ihåg att vara mig själv. Det är rösten som står i 
fokus.

Bakom klangen i Elins röst Nnns någonting kärvt, en botten, som om det pågick  
ett växelspel mellan ljus och mörker. Vad handlar det om? Snarare än ett reglage som 
går att vrida upp eller ned menar Elin att det är en del av hennes personlighet. 

– Det är som ett stråk av allvar som avspeglas i rösten. En strimma av vemod. 
Går det att sätta "nger på vad rösten betyder för dig?

– Ja, ibland när jag pratar med någon som inte vet vad jag jobbar med tänker jag  
på det. Vem hade jag varit utan rösten? Sångrösten är mitt liv.  

Vad hoppas du att kvällens publik bär med sig in i det nya året?
– Jag hoppas att alla som är här och Nrar nyår i kväll känner att Kungliga Operan 

är publikens operahus. Vi på scenen är här för att ge allt vi kan – det är tack vare 
publiken som sitter i salongen som det sceniska uttrycket uppstår. 
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