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1993 Den röda volvon rullade hemmåt från dagis. Det luktade plast och överhettad fläkt kring de 
gråa plyshsätena i kupén. På barnkudden i baksätet satt Frida 3 år i röd overall och bruna 
läderstövlar och sjöng, som hon alltid gjorde när hon åkte bil.”Dada rutt, vilken skrutt. Dada gul, 
vilken ful” Hon hade själv skrivit både melodin och texten, som mest gick ut på att rimma på olika 
ord. Om någon frågade vad hon ville bli när hon blev stor svarade hon oftast astronaut eller 
bonde, men i tystnad visste hon redan att det var artist hon ville bli. Scenvanan fanns redan från 
dagisets årliga julspel där hon hade spelat både mullvad och viseman.


Frida tog sin första pianolektion när hon var sex år. Egentligen ville hon spela gitarr men 
musikskolan tog inte emot så unga elever. Hon satt och spelade nästan varje dag, alla möjliga 
olika melodier, både barnvisor och välkända melodier och melodier som hon skrev själv. Det enda 
hon aldrig spelade var läxan. 

Ovanför pianot i vardagsrummet hängde en tavla, målad av pappas morfar. Motivet var en 
gammal stenbro som ledde över ett forsande vattendrag i skogen. Ett vackert motiv som hade 
element av både ljus och mörker, både dyster och livfull. Frida tittade ofta upp mot bilden medan 
hon spelade. Helst skulle musiken ha samma balandning av ljus och mörker som bilden. Kanske 
kände hon igen sig i tavlan, kanske kände hon på sig att den på många sätt var lika kluven mellan 
ljus och mörker som hennes eget liv skulle bli. 


I radhuset i Tuve, Göteborg, bodde Frida med mamma, pappa, sin två år yngre bror och nio år 
yngre syster. Det var en helt vanlig familj i henens ögon, men säkerligen inte i andras. Båda 
syskonen hade funktionshinder som krävde mycket hjälp, de hade svårt att röra sig och pratade 
bara med hjälp av teckenspråk.

Mamma Stina var pedagogiska och arbetade med barns skapande och kreativitet så Fridas 
uppväxt var kantad med kreativitet och hon hade alltid något projekt på gång. Hon var en riktig 
periodare så ett tag gick hon alltid omkring med en sketchbok och ritade av saker, ett tag gjorde 
hon smycken av ståltråd och spik och en period var det pärlor som gällde. Men skriva låtar, det 
gjorde hon jämt. Det blev låtar i alla genrer på både svenska och halvt påhittad engelska.

Musiken som Frida lyssnade på var den som mamma Stina spelade på cd-spelaren i köket. Lisa 
Ekdahl, Abba, Ted Gärdestad, Kristina från Duvemåla, Evert Taube, körer och klassisk musik 
strömmade ut ur högtalarna. Frida älskade allt hon hörde och lyssnade noggrant på historierna i 
texterna. 


Pianolektionerna fick ett abrupt slut när läraren slutade. Frida var inte så intresserad av en ny 
lärare så istället spelade Frida på egen hand. 

Hon hade alltid nya idéer till låtar i huvudet och skrev när hon behövde sysselsättning. Ibland 
skrev hon vid pianot och ibland genom att bara sjunga melodier i huvudet. Under långa bilresor 
blev det alltid till minst en ny textrad. 


När Frida var tretton år blev Stina sjuk i cancer under den tiden var Frida extra aktiv i hemmet och 
hjälpte sin pappa med syskonen. Själva sjukdomen överskuggades  lätt av småsyskonen och 
deras behov så trots att Frida väl kände till läget så märkte hon inte mycket av mammas 
medicinering och sjukhusbesök. Behandligen tog ett år och efter det var livet ungefär som vanligt 
igen.


I skolan var musik det roligaste som fanns så på gymnasiet var det en självklarhet att välja en linje 
som hade mycket musik. Valet föll på Ale gymnasiums samhällsutbildning med musikinriktning. 
Att få syssla med musik i skolan var rena drömmen och Frida spenderade så mycket tid som 
möjligt på det. Hon tog alla chanser hon kunde för att stå på scenen och tog varje tillfälle på 
blodigt allvar. Hon var så engagerad i musiken att hon fick problem med frånvaro i de andra 
ämnena. När hon inte sjöng spelade hon helst trummor i någon av skolans ensembler och när hon 
sjöng så sjöng hon helst jazzklassiker tillsammans med läraren Martin Ekstrand som kompade på 
piano, han lärde henne också några ackord på gitarren.


Sommaren 2008 blev hon ombedd att spela på morfars 70-årskalas. Frida tackade glatt ja men 
det fanns ett problem. Festlokalen hade inget piano. Det fanns bara en sak att göra, lära sig att 
spela gitarr på riktigt. De närmaste fyra veckorna satt hon varje dag men mammas 
nylonsträngade gitarr och övade. Tillslut hade hon lärt sig tre sånger och de spelade hon på 
kalaset. Efter det lade hon aldrig ner gitarren igen. Snart köpte hon en egen gitarr och trots den 
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bristande kunskapen kring gitarrer hade hon ett tydligt kriterie, den behövde fungera på en scen 
för det här skulle hon jobba med!


2010-2011 studerade Frida på Nordiska vislinjen i Kungälv. Den ettåriga utbildningen var på 
många sätt startskottet på hennes musikkarriär. Där fick hon träffa etablerade vismusiker som alla 
hade skapat sina egna karriärer Marie Bergman och Jan Hammarlund för att nämna några. Hon 
skrev nya låtar varje vecka på sitt rum i skolans internat och för varje låt lärde hon sig lite mer om 
hur hon ville skriva sina texter. Framförandet av låtarna finslipades med på den så kallade 
vistolkningen och under våren gav sig Frida ut på turné med Elin-Louise Ahlberg, Gustav Bäcklin 
och Oscar Svanström under namnet ”Blåögd"

Efter utbildningen bestämde hon sig för att spela in sin första skiva. Inspelningarna skedde i 
legendariska Nacksving studios i Göteborg och releasekalaset skedde på ett utsålt Nefertiti. Med 
sig både i studion och på scenen hade hon sina vänner från vislinjen. På skivan fanns låtar som 
hade kommit till under året på Nordiska så det föll sig naturligt att det skulle bli en visplatta. 


Efter att ha lyssnat på vuxna som sa att ”det är så viktigt att ha något att falla tillbaka på” sökte 
Frida till Göteborgs universitet för att utbilda sig till socionom men hon hann inte studera länge för 
än livet fick sig en kraftig smäll. 


2013 kom det tunga beskedet att Fridas mamma åter igen hade drabbats av cancer. För Frida var 
prioriteringarna självklara så den närmaste tiden ägnade hon åt att hjälpa till på hemmaplan. Det 
var ett tidskrävande jobb så förutom skolan hann hon inte med mycket annat. Vänner, drömmar 
och framtidsplaner fick vänta. För att sätta guldkant på tillvaron lagade hon extra goda matlådor 
att ta med till skolan och när hon hade avslutat kvällens pass hos familjen tog hon ett varv på Ica 
maxi (som var den enda affären med öppettider efter kl.22). Där köpte hon lite frukt och mörk 
choklad att skämma bort sig med framför någon av favoritserierna under kvällen. Så höll det på i 
ett och ett halvt år innan familjen fick hjälp utifrån som lättade på arbetsbördan något. 


När det fanns tid och möjlighet turnérade Frida med gitarristen Oscar Svanström, som hon lärde 
känna på nordiska, bland visscener runt om i norden. När Oscar vid ett tillfälle missade tåget fick 
Frida spela ensam på en festival i Växjö. I brist på sällskap under efter-minglet slog hon sig ner vid 
två herrar, Roger Rönning och Mats Persson, som visade sig vara mycket rutinerade i 
musikvärlden. De fick var sitt exemplar av Fattiga riddare och ett par dagar senare hörde Mats av 
sig och hälsade att om hon någonsin behövde en trummis var det bara att höra av sig. 

När Frida flyttade till Stockholm hörde hon därför av sig till Mats i hopp om att få lite bättre koll på 
musiklivet i sin nya hemstad. Det visade sig ge resultat för bara någon månad senare hörde Mats 
av sig och frågade om hon kunde hoppa in och spela som gästartist på ett evenemang på 
Engelen då Lilla Namo hade tvingats ställa in i sista stund. På Engelen skulle hon få stöttning av 
husbandet bestående av Mats Persson, Nicklas Thelin och Jonas Lindberg. 


Under hösten 2014 påbörjades inspelningarna av andra skivan ”Försök igen när det blir vår” med 
Mats vid trummorna och Gunnar Nordén som producent. För Frida kändes det som att hon hade 
börjat komma in i Stockholms musikvärld på riktigt och för första gången kändes det som att hon 
hade en möjlighet att satsa på musiken. Men tanken på mammas sjukdom höll henne tillbaka. 
Musiken var hennes dröm och om hon skulle satsa ville hon göra det helhjärtat, och så länge hon 
hade oron över mammas hälsa att tänka på så var det helt omöjligt. 


2017 fick Frida frågan om att skriva Scouternas officiella låt till det fjärde största lägret i Sverige 
någonsin, Jamboreee 17. Frida, som själv hade varit scout, tog sig an uppdraget och när det var 
dags att spela in kontaktade hon Nicklas Thelin, gitarristen från Engelen. Även de andra från 
bandet, Mats och Jonas var med vid inspelningen. När de ändå var i studion passade de på att 
göra ytterligare några inspelningar, bland annat låten Dagarna vi minns. Samarbetet med Nicklas 
fungerade så bra att de bestämde sig för att fortsätta att jobba tillsammans. Frida skrev nya låtar, 
den här gången var temat tydligt, ärlighet och hennes eget liv. 


Det blev höst och trots att nya låtar var på gång var Frida inte säker på att hon skulle kunna lägga 
den energin på ny musik som hon önskade. Mamma var fortfarande dålig och så länge det var så 
ville Frida vara hos henne så mycket hon kunde. Under vintern blev Stina ännu sämre och en 
vecka in i 2018 stod det klart att hon inte hade mycket tid kvar. Redan dagen efter lades hon in på 
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hospice i Göteborg. Frida tog beslutet att bo kvar där med hela vistelsen. Hon fick lakan till 
bäddsoffan i rummet och stannade där i åtta dagar tills Stina somnade in. 


Förlusten innebar en stor sorg men också en lättnad, oron släppte och för första gången på 
många år såg Frida möjligheten att ge sig själv och musiken en ärlig chans. Våren 2018 tog Frida 
plats i studion med Mats, Jonas och Nicklas för att spela in musiken som skall släppas nu i höst. 
De nya låtarna är ärligare än någonsin, hon har mycket att berätta och den här gången gör hon 
det fullt ut. Texterna har många lager och varje låt har element av både ljus och mörker, precis 
som tavlan med stenbron och precis som hennes eget liv. Dystert och vackert på samma gång 
berättar hon om ensamheten, friheten, sorgen, döden, om livet och ångesten och om att se ljuset 
på andra sidan.



