
 
 

Anna Kruse: Lyckokatt 
 
Nordisk lykke 
 
Med albummet ”Lyckokatt” indskriver svensk/danske Anna Kruse sig 
i den stolte tradition af nordiske kunstnere, der, som det allermest 
naturlige, forstår at tilnærme sig en speciel nordisk tone. Også 
selvom en sådan kun med større besvær lader sig beskrive. Med digte 
af finsk/svenske Edith Södergran som tekstforlag og musikere fra 
både Danmark, Norge og Sverige som medvirkende, er der da også 
lagt op til en skandinavisk joint venture af den helt åbenlyse slags, 
når ”Lyckokatt” udkommer den 16. februar. Anna, der efterhånden 
føler sig som en vaskeægte dansker og bare elsker København, 
forløser med Södergran i hånden og i hjertet en samling tidløse 
jazzsange, som både flyver højt og stikker dybt. En udgivelse som med 
største lethed kunne gå hen og blive en nordisk klassiker. 
 
Låst ude - i Danmark 
”Hvis nogen for ti år siden havde fortalt mig, at jeg skulle flytte til 
Danmark, lave sange, undervise og udgive plader her, havde jeg 
aldrig troet dem”. Ordene er svensk/danske Anna Kruses på en råkold 
novemberdag; siddende på café i den ”pæne” del af Istedgade med 
hovedet fuld af planer - og masser af forventninger til den kommende 
pladeudgivelse. Og hun har masser af tid til at reflektere, hun har 
nemlig låst sig ude, og der er stadig over fire timer til kæresten 
kommer hjem.  
 
Natur-drengepigen og musikken 
Anna Kruse blev født i en lille svensk by midt i den store svenske natur. Og netop det at være omgivet af 
natur i så svimlende mængder, kom til at præge den unge svensker i forholdet til hendes senere så markante 
musikalske udtryk: Højt til loftet – og mættet med sansninger. Hun begyndte allerede som lille at spille 
klaver, og da ”drengepigen” senere indledte skolegang, fandt hun hurtigt ud af, at hendes måde at håndtere 
den virkelighed på, var at benytte enhver lejlighed til at flygte ind i musikken.  
Efter endt skolegang kastede Anna sig ud i ”livet som sådan” – og det bød på mange sære tildragelser. Vej 
og Park- medarbejder, hjemmehjælper, sælger, jordbær-plukker, ispige og pædagogikstudier er bare nogle af 
de ting, hun fordrev tiden med - på vej mod en endelig bestemmelse af, hvad hendes liv egentlig skulle gå 
med. Da hun rundede 23 svenske somre valgte sangerinden at søge ind på musikkonservatoriet i Arvika tæt 
på den norske grænse. Her på Ingesunds Musikhøjskole, i dybeste afsondrethed, blev fordybelsen i musikken 
- og i særdeleshed jazzen - af et omfang, som bekræftede Anna i noget hun egentlig allerede vidste: 
Musikken skulle blive hendes hele liv.  
 
New York blev til København  
Herefter gik det stærkt. Et stort ønske om at studere videre i New York, London eller Sydney, blev, på grund 
af en overskredet ansøgningsfrist, til et mere fromt ønske om et sted i Skandinavien. Norge og Finland var 
oplagte mål og Danmark faktisk kun en treer i den prioritering, men af uransalige årsager var det kun 
Københavns Rytmiske Musikkonservatorium, der svarede på ansøgningen. Inden længe indfandt den 
vordende jazz-diva sig således i Kongens København med eget logi i Schacksgade – dog uden varme og 
varmt vand. Musikkonservatoriet blev en spændende og udfordrende tid, med masser af nye (musiker)venner 
og erkendelser af både menneskelig og musikalsk art.  
 
Anna og Edith 
Omkring den tid stiftede Anna bekendtskab med den finsk/svenske digter Edith Södergran (1892-1923), som 
døde i en ung alder af tuberkulose efter at have levet et liv i dybeste armod. Södergran nåede således ikke at 



 
 

opleve den status, hun senere opnåede, som den mest betydelige modernistiske finlandssvenske digter. Disse 
digte blev for Anna en åbning til en verden, hvori hun kunne yde sine musikalske og kompositoriske 
udladninger mest retfærdighed. Digtenes nærvær og intimitet, denne konstante kredsen om livets store, men 
også meget enkle spørgsmål om liv og død, sygdom og forelskelse, natur og sjæl, forløste lige præcis den 
nærmest ubærlige sanselighed og intimitet, Anna opdagede, at hun gik og gemte på. ”Sange om det liv du 
lever – ikke det du har lyst til at leve”, blev med Edith Södergran som makker og fødselshjælper overskriften 
for Anna Kruses videre karriere. 
 
Stina Ekblad 
Første store satsning som musikalsk fortolker af Södergrans digte, blev et stort anlagt arrangement i 
Litteraturhaus i København, hvor Anna stod for både idé, forberedelse og gennemførsel. Til sin store glæde 
erfarede hun snart, at alle hun spurgte, det være sig musikere, videokunstnere og fotografer var med på idéen. 
Den største glæde var dog at skuespilleren Stina Ekblad (i dansk sammenhæng måske mest kendt som moren 
i ”Krøniken”), hvis medvirken som oplæser af digtene i første omgang skulle have været et lydspor, 
pludselig valgte at slippe hvad hun havde i hænderne og tage fra Stockholm til København – for at deltage 
live. Det blev en aften, som Anna aldrig glemmer. 
 

Nordiske Anna 
Nu er albummet ”Lyckokatt” og drømmen om at 
udgive Ediths digte med lyd og toner så en realitet. 
Og her er virkelig tale om en stor nordisk 
udgivelse. Det sker – desværre – ofte, at mærkatet 
”nordisk tone” bliver brugt en smule i flæng og af 
mangel på bedre, men i tilfældet ”Lyckokatt” 
rammer det lige i plet. For sjældent har man 
mærket de svenske skove, de lyse nætter, det 
truende vintermørke og følt den plagede og 
alligevel forhåbningsfulde - og til tider ligefrem 
lykkelige - nordbos inderste formuleret så stærkt. 
Alt sammen formidlet af et meget stærkt hold 

nordiske musikanter, der, udover at være afsindigt talentfulde, støtter, fortolker og ekvilibrerer på helt 
formidabel indfølt vis. Samt selvfølgelig af Anne Kruse, som, hvis sammenligninger må gøres, i selskab med 
bl.a. Monica Zetterlund, Stina Nordenstam og Lisa Ekdahl tegner til at indskrive sig blandt de helt store 
stemmer i nordisk sammenhæng. 
 
Det er blevet sent og tid for Anna Kruse at bevæge sig ud i mørket – det nordiske – for at sprede lidt lykke. 
Og for at finde ud af om kæresten har til sinds at lukke hende ind. 
 
 
 
Anna Kruse har spillet med et hav af danske og internationale musikere, bl.a. Jakob Fischer, Stringswing, 
Kjell Lauritsen, Stefan Pasborg, Christian Sievert og Jesper Løvdal. Har spillet på bl.a. Copenhagen 
Jazzfestival og Linköbing Jazz og Blues festival. 
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