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»HÄR HAR JAG ALLTID 
FÅTT RO«

jennifer brown:

Sångerskan Jennifer 
Brown fann trygghet 

under takåsarna  
i Gamla stan. När  

hon väntade dottern 
Lilly blev hon lämnad 
av barnets far – inget 

hon gjorde någon 
hemlig het av.  

Men i höst står hon 
på scenen igen!

Av HELENA SKOOG  
 Foto MADELEINE SÖDER

Det härliga rummet med träbjälkar 
och snedtak skapades när den 
gamla vinden revs. Jennifer har 
inrett med en blandning av 
loppisfynd och designmöbler, som 
Eames plaststolar runt matbordet.
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ennifer Brown bor på översta våningen i ett 1700-tals-
hus med utsikt över svarta plåttak ovanför ett av de 
mest turisttäta stråken i Gamla stan. Uppe i lägenhe-
ten på 133 kvm är det lugnt och tyst. Det enda som 

påminner om gatulivet nedanför är musiken från ett dragspel 
som kommer in genom köksfönstret. 

– Jag har alltid haft ro här, säger Jennifer. Artistlivet jag le-
ver innebär mycket ovisshet och jag vet aldrig hur nästa kvar-
tal kommer att se ut. Jag har funnit min trygghet här, i mitt 
hem. Även om jag har varit trött på den emellanåt, så hittar jag 
aldrig något som slår den här lägenheten. 

Hon flyttade hit för 16 år sedan, när hon och dåvarande 
pojkvännen precis hade gjort slut. Egentligen var det han 
som tittade på lägenheten, men så fick Jennifer se den …

– Det var en magisk känsla. Den här lägenheten ska jag 
ha, det är min lägenhet! Och har jag bestämt mig för något 
så … Haha.

En ljust mintgrön ytterdörr leder in till en öppen hall där 
dottern Lillys rum är det första man ser. Till vänster ligger Jen-
nifers sovrum, badrum och walk-in-closet, och till höger var-
dagsrum, kök och den fantastiska matsalen som byggdes inn-

Ovan: Den stora 
ansiktstavlan  

i vardagsrummet 
heter Spegel, spegel 
och är målad av Jan 

Stenvinkel. Till 
vänster en 

illustration av 
Amelie Hegardt 

från Rädda Barnens 
designshop. 

Fladdermusfåtöljen 
från Cuero är köpt 

på Posh living. 

J an hon flyttade hit. Vinden revs och kvar blev träbjälkar och 
ett högt snedtak med fönster som ger ljus och rymd.

Lägenheten är inredd med en mix av secondhand-fynd 
och designermöbler, trä och plast, dramatiska svartvita foton 
och färgstarka tavlor. 

– Jag försöker blanda och ge lite. Det är sådan jag är som 
person också, ett brett spektrum av färger. Det handlar om hel-
hetskänslan för mig. Jag gillar saker som har kvalitet. Men jag 
kan också köpa en kopia av något, det gör ingenting.

Genom den öppna dörren till sovrummet får hon syn på 
taklampan som har en lite stökig sladd högst upp.

– Man får tråckla lite ibland. Du ser lampan där, den är 
snygg, men det är något som inte riktigt stämmer … fast det 
får vara så, det är okej.

Jennifer Brown, uppväxt i Göteborg, slog igenom som 
sångerska i början på 90-talet med hitlåtar som Heaven come 
down och Tuesday afternoon. Sedan dess har hon släppt fyra al-
bum och 2009 var hon med i Melodifestivalen. Efter några år 
utanför rampljuset är hon nu tillbaka på scenen igen, i ett an-
nat sammanhang än hon är van vid. I höst kombinerar Jenni-

– Som mamma sätter jag inte mig själv främst. Det tycker jag 
är jätteskönt. Som artist har jag varit väldigt mycket  ”jaget”, 

egot. På det sättet var Lilly så 
önskad, för jag visste att hon 
skulle ge mig något annat. Hon 
är det bästa som hänt. 

När Jennifer var gravid med 
Lilly, nu 6 år, blev hon lämnad 
av pappan till barnet bara någ-
ra månader före nedkomsten. 
Hon har varit öppen med vad 
som hände och när hon ställde 
upp i Melodifestivalen två år 
senare var det med låten Never 
been here before som handlar om 
just det sveket.

– Det var tufft, men för mig 
har det varit lika bra att bara 
säga som det är. Man lär sig att 
leva med saker – och jag är bra 
på det. Jag hittar alltid vägar att 

fer för första gången sången med teater i musikalen Blodsbröder på 
Stockholms stadsteater. Hon spelar den fattiga mamman som 
övertalas att ge bort den ena av 
sina  tvillingsöner för att ha råd 
att ta hand om den andre. 

– Det var för fantastiskt för 
att säga nej till när jag fick  frå-
gan. I dag inser jag hur mycket 
jobb det är, men jag  skulle inte 
kunna föreställa mig någon-
ting annat just nu. 

Jennifer beskriver Stads-
teatern som ett läroverk där 
hon utbildas av de mer erfarna 
kollegerna. Arbetet med rol-
len har gjort det tydligt att 
hon går in och ut ur olika 
 roller även i livet utanför 
 teatern. Artisten är en, mam-
man en annan.

NAMN: Jennifer Brown
AKTUELL: I musikalen Blodsbröder 
på Stockholms stads teater, premiär 
20 september.
ÅLDER: 41 år
FAMILJ: Dottern Lilly, 6 år
BOR: I Gamla stan i Stockholm
YRKE: Sångerska
ALBUM: Giving you the best (1994), 
In my garden (1997), Vera (1999), 
Home (2003) och EP:n Bloom in 
november (2009).

Nedan: Jennifer Brown spelar bara på 
Gibsongitarren hemma. ”Jag kan inte spela 
gitarr, men det är kul och dessutom ett 
redskap när jag skriver låtar.” Fotot av 
Anita Ekberg är taget av Georg Oddner. 
”Jag gillar foto och särskilt porträtt av 
kvinnor. Jag gillar kvinnliga uttryck 
helt enkelt.”

T v: Typiskt Jennifer-arrangemang: design, etno och loppis.  
Och konjak!  ”Konjaksintresset började när jag hade en Braastad-
provning hemma.” Bilden på väggen kommer från Braastads 
konjaksdistrikt.

» Våra vänner blev förvånade när 
vi köpte den murriga våningen«

Ovan: På kajen mitt 
emot Slussen sitter 
Jennifer med en 
kaffe och spanar in 
fiskmåsar och 
tafatta stadsbor 
som försöker lägga 
till med sina båtar. 
”De är inga 
båtmänniskor!” 
skrattar hon.

T v: Lillys barnrum 
är både glatt och 
ordnat med alla 
leksaker i färg glada 
lådor. Jennifers 
sovrum intill är 
inrett i ljusa, 
beigegrå nyanser 
för lugn och stillhet.
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» Jag är kanske inte så arg 
längre, det är mer en sorg som 
ëcch�`kVg$�Idb�Zii��gg$±�

Bra att grunda med till champagnen: Restaurang Culturs 
medelhavsinspi rerade kök med mat i tapasform.

gå. Sedan orkar man ju inte alltid, jag orkade inte då, men det 
har kommit tillbaka.
Känner du dig arg för det som hände?

– Ja, herregud. Eller kanske inte så arg längre, det är mer en 
sorg som finns kvar. Som ett ärr. Men alla har sina beskärda 
delar av sorger i livet och kan man se det så kan man få en 
väldigt fin kontakt med människor. Det fick jag när jag öppet 
gick ut och sa att jag hade blivit lämnad. Jag tror att man ska 
vara ärlig och våga stå för den man är i alla lägen. 

Sårbarheten har varit viktig för henne som artist.
– Det handlar om att blotta sig på djupet och i sårbarhe-

ten finns så mycket. Jag tror att vi ska sträva efter att våga 
vara sårbara. Det är inte eftersträvansvärt att vara felfri.

Sedan Lilly kom har Jennifers inredningsstil förändrats, 
blivit mer tillåtande. Dottern måste också få ta plats.

– Vad ska man göra? Det spills liksom. Men jag kan 
 reagera instinktivt ibland: Neeej! Du måste sitta i köket om 
du ska äta choklad! 

Lägenheten är en hyresrätt men hon har en gång snyg-
gat till alla ytskikt, tapetserat och målat väggar och golv. 
Hon gillar förändringar och har hon tid gör hon dem gärna 
själv. Viktigt är att alltid ha färska blommor hemma. 

– Till Christoffer går jag inte bara för blommornas skull, 
vi brukar prata om allt möjligt.

Några kvarter bort finns Slussen och vattnet. Där sitter 
hon soliga dagar på kajen med en kaffe och tittar på båtli-
vet. Vägen hem går kanske via favoritrestaurangen Cultur. 
Jennifer älskar mat, det är det hon lägger mest pengar på. 

Tillbaka i lägenheten, på ett smalt bord i hallen, avslöjar 
några fina flaskor ett annat intresse: konjak. Hon, whisky-
älskaren, hade en konjaksprovning hemma och föll direkt.

– Det är en finsmakargrej och jag är en finsmakare!  Q

På den lokala 
 restaurangen 
 Cultur sitter 
 Jennifer gärna 
och tar ett glas 
champagne 
i baren eller äter 
middag med 
 vänner och barn.

Till Christoffers 
blommor går 

Jennifer på 
måndagar och 

fredagar för att 
köpa färska 

blommor. ”Det finns 
inte så mycket 

grönt i Gamla stan 
så jag dras hit,  

det blir en 
klorofyllchock!”

ÄLSKLINGSSTÄLLEN/JENNIFER BROWN

160  10.2013


