
Det stormar på Strandvägen. Paraply-
er används som sköldar, hår virvlar 
ihop sig i tovor och vatten tränger 
in genom hål i välanvända skor. 

Inne på Hotel Diplomat skakar jag och foto-
graf-Magnus hand med Loreens huttrande 
presskontakt. Just då är jag lättad över att 
jag i sista stund lyckats hindra mina sms till 
presskontakten där jag skrivit om ”Porren”. 
Det är nämligen så min telefon vill autokor-
rigera ”Loreen”. ”Hur går det med Porren?” 
”När får vi intervjutid med Porren?” Men 

nu är stämningen vänlig, och i väntan på 
huvudpersonen gör vi som svenskar bör 
göra en sådan här dag – pratar vädret och 
svär över det värdelösa paraplyet köpt för 
”ullaredspris”. Sedan kommer Loreen. 

– Jag älskar det här vädret, säger hon 
utan spår av ironi och hänger av sig sina två 
jackor över en fåtölj. Det är energin. Och jag 
tror att det har att göra med vilken kropps-
typ man är. Man kan vara vata, kapha eller 
pitta. Och jag är pitta och vi klarar inte av 
värme, för pitta är så jävla mycket fire. 

Nu kommer Loreens första platta. Heal är en rensning av hennes 
system, men handlar också om acceptans och ”forgiveness”. Att bli 
helad. Vi träffar sångaren som berättar om andar, vikten av att vara tyst 
och förlusten av en pappa. TexT maria hagström foTo magnus sandberg

måste få 
blomma
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måsTe få bLommA

Loreen namn: Lorine Zeineb Nora Talhaoui. Född: 16 oktober 1983 i Stockholm. bor: I Hornstull, 
Stockholm. gör: Sångare. Vann Eurovision Song Contest i Baku i Azerbadzjan med låten ”Euphoria”. Året 
innan kom hon vidare till Andra chansen i Melodifestivalen med låten ”My heart is refusing me”. I årets 
Rockbjörnen vann hon pris för bästa svenska låt och bästa kvinnliga liveartist. aktueLL: Med skivan Heal 
som kommer ut 24 oktober.

Hon har satt sig i soffan, lagt det ena 
benet med den mer än decimetern höga 
platån över det andra.

– Får ni feeling här då? frågar hon och ser 
sig om i rummet.

Vi sitter i det som man på Hotel Diplomat 
kallar biblioteket. Längs väggarna står bok-
hyllor med whiskyflaskor av sorten Mack-
myra och gamla böcker med bruna och 
vinröda pärmar.

– Hajar ni hur mycket det spökar i det här 
huset, säger hon och jag frågar om spöken 
är något hon tror på. 

– Andar tror jag på. Du får inte glömma 
att jag är berb liksom. I Marocko tror man 
på spirits. Där tror man att när kroppen dör 
har själen ett val att stanna eller gå vidare.
De som väljer att gå vidare, vart går de?

– Bra fråga, det ska jag tala om för dig! 
säger hon, skrattar och blir allvarlig igen. 
Nämen, man säger att man går över i en 
annan form, där det inte finns tid. Kroppen 
är rätt så tung, det är ganska mycket smär-
tor som vi måste uppleva, det är ganska 
mycket vi måste kämpa med i det här livet. 
Nu tänker du bara ”I det här livet? Vad för 
mumbo jumbo is this?”.

Diktafonen som ligger på glasbordet visar 
att den spelat in i fyra minuter. Vi har redan 
pratat livet efter döden, jag hade tänkt att 
vi skulle börja med de enkla frågorna: som 
dem om hennes första platta som släpps i 
oktober och om vad hon sysslat med efter 
Eurovisionsegern. Men Loreen är spirituell 
och pratar gärna andlighet. Hon anser att 
de stora religionerna är så gott som ”samma 
story”. Hon tror på ett liv efter döden, hon 
tror på själen. Och det som alstrar en fin 
energi. Man behöver inte kalla det Gud. 
”Spirituality, andlighet, pang, där är det”.

Men nu frågar jag ändå om den kom-
mande plattan.

– Folk har hört ”My heart is refusing me” 
och ”Euphoria”, jag tror att de kommer att 
bli rätt förvånade när de hör plattan. Den är 
vuxnare och mycket mörkare, smutsig. Det är 
inte bara dansmusik, och kanske inte dans-
musik i den formen som vi är vana att höra. 
Den är filmisk och dramatisk, med mycket 
stråkar. Och väldigt personliga stories. 

Texterna handlar om relationer: olycklig 
kärlek, otrohet, separationsångest, intimi-
tet, sådant som hon själv eller människor 
i hennes omgivning upplevt. Och skivan 
avrundas med låten som har samma titel 
som plattan – ”Heal”. 
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– Den handlar om acceptans, forgiveness 
och att gå vidare. Det är som att hela plattan 
är en utrensning, du vet så här … terapi. 

Lorine Zeineb nora Talhaoui föddes 16 okto-
ber för 29 år sedan på Danderyds sjukhus. 
Pappan och mamman hade kommit till 
Sverige från Marocko. De var berber – ”ett 
samlingsnamn för Nordafrikas och Saharas 
förarabiska befolkning”, enligt National
encyklopedin. Pappan hade varit politiskt 
aktiv i Marocko och diplomat. Han såg att 
hans framtida familj skulle ha bättre förut-
sättningar någon annanstans. Denna plats 
blev Åkersberga i Stockholm. Där bodde 
Loreen sina första sex år i livet, ganska 
så lantligt till – ”bland fågelkvitter, inte 
sirener ”.

Sedan skilde sig hennes föräldrar. Mam-
man var ung, hon var 16 år när Loreen föd-
des. Hon hade sju småsyskon och blev lite 
utav en ”lillmorsa”. 

– När de skildes blev det lite mamma och 
jag mot världen, säger hon. Jag var ganska 
nöjd med att ha mamma omkring mig, pap-
pa reste ändå ganska mycket när de bodde 
ihop, så det var mest mamma då också. 

Pappan flyttade till Spanien och mam-
man flyttade med barnen till Västerås. 
Hade du mycket kontakt med din pappa då?

– Nej, det hade jag inte. Det var jag och 
mamma, svarar hon betydligt tystare än tidi-
gare. Sen skulle jag faktiskt träffa honom, 
men samma år som vi hade bestämt att jag 
skulle åka ner till Spanien fick vi besked 
om att han hade gått bort. Då var jag 13 år.
Hur har det påverkat dig att du inte haft så 

mycket kontakt med din pappa och att han 

gick bort så tidigt? 

– Jag tror att ett barn behöver båda 
delarna, annars blir det en obalans och det 
får effekter. Jag har väldigt lätt att känna 
med skilsmässobarn, jag vet vad de går 
igen om. Identitetskris, säger hon. Hur det 
har påverkat mig, det var det som var frå-
gan, eller hur? När jag var liten påverkade 
det mig negativt, i dag positivt. När du är 
med om ganska så tuffa grejer i ditt liv har 
du två val: antingen är du bitter över det 
och har ont i systemet, eller använder du 
den informationen till något positivt, till 
exempel till att hjälpa andra människor. Jag 
skulle inte vilja backa och ändra nånting, 
det har gjort mig till den jag är i dag. Det är 
inte för inte jag är i Azerbadzjan och står 
upp för mänskliga rättigheter även om jag 

är shitless scared och det var ganska så 
hotfullt. Jag tror det kommer därifrån, lite 
hårdhudad helt enkelt.

Hon säger att hon växte upp tidigare än 
de andra barnen i skolan. Hon upplevde det 
som att hon och klasskompisarna var som 
olja och vatten och att de förmodligen tyckte 
att hon var ett ”freak”. Hon tänker också att 

det kanske var en typ av kulturkrock, hon 
var van vid temperament och rörelse, och 
kände att man inte förstod sig på henne. 

– Visst hade jag vänner, men jag föredrog 
att vara med mig själv. I skolan var jag på 
min vakt, var man kaxig mot mig var jag 
hård tillbaka. Jag var så van vid att det var 
så, men det är klart man då tycker det är job-
bigt i skolan. Då var det nice med ett space 
där man kände sig lite fri. Det var när jag 
sjöng. 

Hon säger att sången fungerade som ett 
slags fristad. I skolan sprang hon i väg till 
kyrkan, sjöng och lekte med akustiken. 
Lärarna försökte få henne att förstå att 
det inte är okej att springa iväg, att man 
måste dyka upp i skolan, men hon fortsatte 
springa till kyrkan. Prästen blev så van att 
se den lilla flickan där att han bara nickade 
lite, stängde dörren igen och lät henne sitta 
kvar vid pianot och testa sin röst under kyr-
kans höga tak.

Och efter skolan sprang hon ofta direkt 
hem och låste in sig i badrummet. Hon 
älskade nämligen akustiken där också, hur 
ljudet studsade mot väggarna. 

– Än i dag, när jag performar live, har jag 
med mig en tekniker som bara sätter de där 
effekterna, samma som du får när ljudet 
studsar.

Loreen kunde stå i timmar och sjunga i 
badrummet. I mörker, hon släckte alltid 
lamporna. 

– Jag fattade inte varför jag släckte lampan 
då, det bara kändes mer behagligt. Idag fat-
tar jag det, alla sinnen koncentrerar sig då.

Tiden försvann och hennes mamma blev 
tokig.

– Hon kom och knackade på: ”Alltså seri-
öst, vi klarar oss inte, toaletten där nere är 
upptagen, nu får du komma ut”. Och jag sa ”ja 
jag kommer” och fortsatte aaaaaååååoooo. 

Att berätta att badrummet har bytts ut 
mot stora arenor, är kanske inte nödvän-
digt. Men hur har hennes liv förändrats 
sedan Eurovision Song Contest?

– Det är en utmaning. Allt är väldigt nytt 
på nåt sätt. Jag ska färdigställa ett album 
och hitta en form där jag performar. Det går 
väldigt snabbt, men jag kan ju dra i hand-
bromsen om jag vill. Det är ju ingen som 
tvingar mig. Sen kan man ju diskutera var-
för jag vill att det ska gå snabbt och att det 
är så mycket, säger hon.

Jag säger att då får vi diskutera det. 
– Anledningen till att det är mycket är 

för att jag vill ha koll på varenda bit. Det är 
fan så mycket enklare att bara låta grymma 
kreatörer styra. Men det går inte, för mig är 
det jätteviktigt att det ska vara äkta.

Jag frågar om förväntningar, om press, 
det är ju nu hon ska visa Europa att hon är 
någon att räkna med i fortsättningen.

– Det är klart att jag tänker ”shit undrar hur 
det kommer att gå”, men det går lite som det 
går. Jag har aldrig gått in i nåt för att folk för-
väntar sig det, det skulle störa hela min krea-
tiva process. När jag skapar öppnar jag upp 
hjärtat, jag tänker inte matematik. Det som 
kommer ut på andra sidan är det som exis-
terar. Jag kan inte ändra det. Jag kan aldrig 
pleasa folk på det sättet. Jag tror inte att folk 
vill bli pleasade, jag tror att de vill bli surpri-
sed. Jag skulle däremot ha en jävla ångest om 
nån talade om för mig att de här låtarna ska 
du köra och så skulle det inte funka. Men det 
går inte att säga till mig vad jag ska göra, det 
är en fucking brandvägg där.
Om det är så viktigt för dig att inte bli styrd, 

var det inte jobbigt att vara med i Idol då?

– Nja, man tror att det ska vara så där. 
Men man får en skiva, väljer en låt och per-
formar, och jag ändrade på melodierna hela 
tiden. De kritiserade mig i och för sig för det, 

Visst hade jag Vänner, men jag 
föredrog att Vara med mig själV.  
i skolan Var jag på min Vakt, Var  
man kaxig mot mig Var jag hård 
tillbaka .
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”du kanske ska sjunga låten som den är”. 
Varför ska jag göra det, den finns ju redan?

Loreen var med i Idol 2004 och kom fyra. 
Sedan dess har programmet förändrats och 
nu vill juryn gärna se att deltagarna gör 
egna versioner.

– Ja, för det finns ju ett värde i det. Folk 
köper inte skit, folk köper det som är på rik-
tigt. I dag är det lätt att få ut sin musik, så det 
är en jävla konkurrens. Alla plastiga produ-
center, plastiga artister inser att de måste 
fixa lite själ i det de gör annars är det kört. 

Hon tar artisten Gotye som ett exempel 
och börjar sjunga: ”Didn’t have to cut me 
out”. Han gick till skivbolagen men fick nej. 
I stället släppte han materialet på Youtube 
och fick miljontals klick. 

– Då kom skivbolagen tillbaka och bara 
”tja ska vi jobba”. Det är ganska många som 
gått den vägen, är det bra så är det bra. Jag 
gillar det – mera power till individen. Inget 
”lilla gumsigumsan du måste göra så här 
annars kommer du inte dit”. 

Vi aVbryts aV att en i hotellets personal frå-
gar om hon kan få ta en bild på Loreen, till 
sonen, han är galen i henne. Hon får sin bild 
och jag undrar om det är många som kom-
mer fram på stan. 

– Ja det är det. Det är inget fel i det, ofta 
kommer folk fram och säger väldigt snälla 
grejer. Men du vet, ibland känner man att 
man bara vill försvinna. Och jag är lite 
extrem då, försvinner jag så försvinner jag i 
ett antal dagar och är tyst. 

Hon brukar åka på retreat, då man ska 
dra sig tillbaka i stillhet genom att vara tyst 
i en eller flera dagar. Jag berättar att jag pro-
vat på retreat en gång, men att det kanske 
inte räknas, för det var bara en halv dag. 

– Är det sant? Vad var det för retreat, var 
det yogaretreat? Eller lev sunt-retreat? Eller 
fick ni meditera? Eller …

Jag berättar att det vi fick göra var att sitta 
tysta i ett slott och läsa poesi eller skriva om 
vi ville, att det var en märklig upplevelse, 
också ganska obekvämt att vara helt tyst 
bland de andra människorna där.

– Och så viktigt, säger Loreen och häller 
upp mer te i kopparna. Första gången jag 
var på retreat funderade jag på varför jag 
känner en obehagskänsla av att sitta tyst. 
Då fattar man att lite av den här energin, 
den här känslan och ångesten kommer 
från en själv. Den finns och existerar där, 
nåt som man lagrat, och ett väldigt enkelt 

ofta kommer 
folk fram och 
säger Väldigt 
snälla grejer. 
men du Vet, 
ibland känner 
man att man bara 
Vill försVinna . 
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sätt att komma undan den är att börja prata, 
göra nåt, röra på sig. Man vill inte titta på 
det, men det försvinner ju inte. Då är det 
bättre att man kollar på vad fan det grundar 
sig på, gör sig av med skiten och går vidare. 
Blir man av med det genom att vara tyst?

– När du sitter tyst börjar du känna av 
ditt system. Först går tankar runt, fram och 
tillbaka, bak och fram: Varför gjorde han 
så? Och jag så? Lämnade jag spisen på? Vad 
ska jag göra med mitt liv? Tredje dagen på 
retreat är den värsta. Varje fucking minut 
känns som en timme, det kryper i kroppen. 
Men efter ett tag har man nött alla tankar. 
Sen lägger sig nåt.
Vad jobbigt det låter. 

– Det är jobbigt! utropar Loreen och 
skrattar. Folk tror att de ska på lite retreat 
och hitta lugnet, men it’s not a dance! Man 
måste vara beredd, det kommer att göra så 
jävla ont, men nu kör vi ändå!

En gång var hon på retreat i tio dagar. Tio 

dagars tystnad och meditation och där fick 
de inte ens titta andra människor i ögonen. 

– Ja, för kollar man nån i ögonen får man 
kontakt och då börjar man fundera. Som 
nu när jag tittar på dig, jag sitter ju och stu-
derar dig och du studerar och känner av 
mig. Fokuset blir ett annat då, det handlar 
ju om att du på retreat ska känna av dig 
själv och din egen kropp. Och det behöver 
man space till. Det är hela poängen med att 
vara tyst, att hitta trygghet i dig själv. Sen 
kan du skilja på vad som är din energi och 
vad som är andras. Och då kan du vara i din 
glädje eller vad du känner, förstår du vad 
jag menar?

När Loreen pratar gestikulerar hon gans ka 
mycket, men hennes tjocka lugg ligger hela 
tiden på plats. Den döljer nästan ögonen, 
bildar ibland en glipa som snart rättas till. 
Jag säger att det är bra att ha en sådan där 
lugg när man inte ska kolla folk i ögonen.

– Där har du det!

Den är viktig, den där luggen. När hon 
senare ska plåtas på Strandvägen och säger 
att hon gillar vinden men vill att den ska 
komma från rätt håll. Hon vill ogärna att 
luggen ska blåsa upp på bilden. Men ändå 
älskar hon vädret, kyligt ska det ju vara.

– Jag åker till Svalbard senare i år med 
Greenpeace och kollar på isarna som smäl-
ter, säger hon mellan kamerablixtarna.

Det är viktigt för henne att engagera sig 
på något sätt. Hon ställer alltid upp i välgö-
renhetshower och är aktiv i organisationen 
Civil Right Defenders. 

– Där diskuterar vi till exempel Azerbadz-
jan, hur man följer upp det, så att jag inte 
bara släpper det. Det kan ju inte vara så att 
jag är i Azerbadzjan och sen bara ”hej då”.

i somras tiLLdeLades Loreen Läkerols kul-
turpris Voice of the year, för att hon med 
sin röst skapat skön musik men också för 
att hon använt den till att lyfta fram viktiga 
människorättsfrågor under schlager-EM. 
Pengarna skänkte hon till arbete för kvin-
nors rättigheter i Azerbadzjan.

– Jag har levt kring den här typen av pro-
blematik, kvinnodiskriminering. Inte för 
att baktala Marocko, de har kommit långt i 
jämförelse med många länder, men jag har 
varit med om det så många gånger inom 
min släkt. När jag är i Marocko ser jag fat-
tigdomen där och hur man gifter bort sina 
döttrar, inte för att vara elak utan för att 
överleva och säkra framtiden. Kvinnorna 
håller sig på sin sida och männen på sin 
sida. Min mamma trodde på nåt annat och 
det var motvind hela vägen tills hon kom 
fram. Min mamma är en riktig krigare. För 
mig är frihet en självklarhet. Du får göra 
vad fan du vill, du har rätt till dig själv, det 
är inte rocket science. Även vi här uppe i 
Sverige förstår inte vad det innebär att du 
är fri. 

Loreen anser att det finns andra problem 
i Sverige som gör att vi inte är helt fria, att vi 
är hämmade på andra sätt. 

– I Marocko går man till exempel till 
sin granne och pratar om sina problem, 
öppnar hjärtat och rensar sina system. Vi 
här i Sverige tänker ”jag ska inte dela med 
mig, jag vill inte vara en börda, nä inte ska 
väl jag”. Den där jantelagen. Ödmjukhet 
är bra liksom, men man måste kunna få 
blomma som människa. Kanske inte så 
överamerikanskt, men man måste ju få 
blomma. 

ödmjukhet är bra liksom, men man 
måste kunna få blomma som människa.
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