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Musikalisk Bakgrund 
Musiken har alltid funnits i min familj, då min mamma och alla mina syskon har hållit på med det, 
även om jag själv, i tidigare år, inte hade något eget intresse i det. Jag omgavs av mycket klassisk 
musik och körmusik under mina tidiga år i livet och även om jag själv inte var mer än en passiv 
lyssnare så har den typen av musik följt med och blivit något jag aktivt lyssnar på idag. Jag började 
spela trumpet på Kulturskolan i Karlstad vid tio års ålder och det var då min musikaliska bana tog sin 
början. Musiken hade under denna första period en intetsägande roll, något jag gjorde utan intresse. 
Det lustbaserade intresset för musik kom först i mina tidiga tonår. Det var då jag aktivt började lyssna 
på musik, framför allt pop och rock, och började spela gitarr och bas. The Beach boys, Queen, 
Radiohead och The Ark var de grupper som låg mig varmast om hjärtat.  

Trumpeten fick en tydligare roll i mitt musikaliska intresse först på gymnasiet då jag studerade vid 
Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Där hade jag klassisk trumpetundervisning, som jag inte var så 
intresserad av, men under det andra året började jag att spela jazz med några vänner som hade 
jazzundervisning, och lärde mig grunder via att spela och samtala med dem. Jag började också runt 
denna tid att lyssna på jazz även om andra genres upptog mer av mitt lyssnande.  

Under det andra året då jag för första gången stiftade bekantskap med jazzutövandet så spelade jag 
mest musik skriven av en vän som skrev ganska kluriga kompositioner rent harmoniskt. Detta 
medförde intuitivt med att jag under mitt tredje år spelade väldigt mycket mer modalt där jag kände 
mig friare och kunde hinna med att tänka. 

Sista året på skolan hade jag en jazzensemble, läste jazzteori och dessutom tog jag privatlektioner i 
jazz hos gitarristen Jan Johansson vid sidan av skolan. Den privata undervisningen var mestadels 
praktisk och inte teoretisk, så det var först under mina år på Bollnäs folkhögskola som jazzen fick en 
roll i min egen övning och blev mer av en musikalisk identitet. Under de åren övade jag mer än 
tidigare, lyssnade mer än tidigare, och spelade en del med folk.  

Det är framförallt under mina år på Kungliga musikhögskolan som fenomen som jam och 
komponering har fått ta plats, vilket idag också känns som de viktigaste delarna för mig i mitt 
musikerskap. Även musiklyssningen har fått en större roll, men variationen består och jag har 
lyssningsmässigt ingen identitet på samma sätt som jag upplever att jag har i spelet.  

 

Projektbeskrivning 

”Jag ska skriva egen musik och instrumentera för primärt en kvartett, med reservation för utökad 
sättning. Den praktiska redogörelsen för arbetet kommer att utgöras av en konsert och en inspelning. 
Fokus ska ligga på instrumenteringen då jag bland annat ska försöka att förflytta melodin från mitt 
eget instrument till ett mindre konventionellt melodispelande instrument. Jag tänkte också försöka att 
ha en tydligare idé om vad kompet ska göra då jag upplever det som en brist i mina tidigare arr och 
kompositioner.  

Grundsättningen kommer att bestå av en pianotrio och min trumpet. Valet av musiker till den 
sättningen är framför allt att jag vill känna mig trygg till att experimentera, men framför allt att 
gruppen har en bra dynamik socialt så att alla kan känna sig lugna, vilket jag upplevt ha påverkat mig 
mycket under de åren jag spelat musik.  

Vad som fortsatt kommer att hända efter examensarbetet med detta projekt har jag ingen tydlig idé om 
i nuläget, utan tänker att sådana idéer kommer att utkristalliseras under projektets gång.” 
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Det som skiljde sig från den preliminära projektbeskrivningen var inte jättemycket. Den reserverade 
platsen fylldes ut av klarinett. Jag gjorde också så att jag plockade en del från tidigare material, 
instrumenterade om det och adderade delar och melodier istället för att skriva enbart nytt då det 
tidigare materialet i princip aldrig hade spelats upp offentligt trots att jag var väldigt nöjd med det. 
Detta för att slippa en enformighet på konserten (jag upplever att jag kompositionsmässigt skriver 
ganska likartade grejer med samma känsla, men att denna känsla byts ut då tid förflyter) vilket för mig 
kändes viktigare än att principiellt göra det jag hade som grundidé.  

Tidigare projekt under mina år vid Kungl. Musikhögskolan har också varit inriktade på komposition, 
men där har mitt primära fokus legat i att komma igång med skrivandet och egentligen inte handlat 
något om instrumentering och arrangering då det vid det laget kändes för tidigt.  

Process 

Tankarna kring projektet började tidigt, men blev först en klar idé lagom till att den preliminära 
projektbeskrivningen skulle skickas in. Jag hade redan innan projektet var igång haft en pågående 
process av att skriva musik som hållit på kontinuerligt, om än väldigt mycket upp och ned i intensitet, 
sen jag började skriva för några år sedan. Denna process, som för det mesta spenderas framför ett 
piano tillsammans med en röstmemoinspelning via mobil, föder mest idéer och det är sällan något blir 
klart. Emellertid när det är dags att sålla för att göra klart en komposition, som faller sig naturligt då 
och då, så har jag ett stort bibliotek med olika motiv, ackordföljder och melodier som jag kan plocka 
av, men framförallt så kan vissa av idéerna ha mognat under tiden de har fått ligga och kan på så vis 
leda till en helt ny komposition.  

Jag valde även inför detta projekt att skriva musik på detta sätt, men jag har också haft stunder i 
sällskap med min vän Tomas Sandström där han tålmodigt suttit bakom ett trumset och ackompanjerat 
en massa av mina idéer. Detta har gett en ny dimension av förståelse för vissa idéer då jag har varit 
tvungen att formulera dem i ord och förstå dem rent rytmiskt vilket jag låtit ske först vid noteringen 
vid tidigare tillfällen. Dessa stunder som utspelade sig under början av höstterminen utgjorde sedan en 
grund för valet av musiker. Dessa var Tomas Sandström på trummor, Rui Andrade Hallvares Paes på 
piano och Hannes Jonsson på kontrabas. 

Efter valet av grundkvartett som blev klart i mitten av november så satte jag i gång med att försöka 
arrangera om och skriva nya låtar inför ett första rep som vi hade i slutet av samma månad. Jag ville 
till första repet ta med låtar som jag kände speglade det sound och den musikaliska idé jag ville 
eftersträva och tog därför med två låtar som jag vid tidigare tillfällen redan hade spelat med folk. The 
drowner who drowned in the well och Snus. Om det fanns tid över så hade jag också tänkt presentera 
Hud som än så länge bara var en kort idé. De två första låtarna gick rätt bra och det kändes som att min 
vision av låtarna gick att få fram även om det för mina medmusiker var nytt material. Dock var det en 
bra bit kvar för att få samspelet att fungera eftersom gruppen var ny och att musiken var ny för alla i 
bandet. Hud hann bara presenteras för piano på gehör då jag inte hade fått ned den på noter än.  

Efter repet så renskrev jag noterna, förtydliga formen på Snus som var luddig och lätt att missförstå 
och skrev ned Hud och till nästa rep som var i mitten av december så hade jag med detta plus en fjärde 
låt under namnet M, en ett år gammal komposition som jag tidigare hade repat med min grupp Owdal. 
Då spelade vi den på annat sätt mot vad jag ville göra nu. Framför allt soundmässigt, men också 
storformsmässigt plus att en gitarrstämma försvann som tidigare varit med. Snus kändes bättre, men 
ändå lite skum kring hur helheten skulle bli så på initiativ av Hannes så sparade vi en del till efter 
solopartiet, vilket nu i efterhand känns mycket bättre ur ett helhetsperspektiv. M blev lite otydlig utan 
den melodiskt tongivande stämman som fanns skriven och det var i avsaknaden av den som jag 
beslutade mig för att addera ett till blåsinstrument. Hud kändes luddig som komposition, men hade 
potential så jag fortsatte att jobba med den hemma.  
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Julen kom och jag åkte hem till Värmland där jag under några dagar satt hemma hos mamma och 
pappa och skrev klart Hud, började på nya låtar och tänkte kring det hela. Låten Läsk, som var en 
låtidé jag hade skrivit till en enskild lektion med Fredrik Ljungkvist i slutet av december, där jag fick i 
uppgift att skriva duetter till lektionstillfället, skrevs ned för större sättning. Låten Heroes III, då under 
namnet Chinese Master, komponerades också under juldagarna.  

Väl tillbaka i Stockholm så valde jag att höra av mig till Alexander Ivarsson som spelar klarinett för 
att på så vis kunna göra mer av arrangemangen. Därefter styrde jag upp ett rep då jag fick med alla 
låtar som var tänkta till konserten. Vid det laget hade jag i åtanke att han skulle vara med på M, som 
redan hade en stämma, och Snus, som jag dagarna innan repet hade skrivit ned en stämma till som jag 
tidigare bara hade spelat på ett ungefär på gehör, samt Läsk som numera hade en B-del och en hel 
form. Allt detta togs med till nästa rep då alla utom Tomas kunde närvara. Under detta rep fick jag lite 
svar på hur klarinetten som instrument fungerade vilket i register-väg och komplexitet inte var något 
problem utan snarare uthållighet. Detta ledde till en omskrivning i kompositionen Läsk där det i B-
delen var tänkt att en melodivända skulle gå runt, runt, men då melodin låg i det lägre klarinettregistret 
så fick jag reda på att det var jobbigt att hålla för länge i det tänkta registret. Därför gjorde jag två 
stämmor på melodin som förhöll sig diatoniskt och flyttade efter ett par vändor runt melodin i ett 
sextförhållande mellan trumpeten och klarinetten just för att klarinetten skulle slippa att ligga i det 
låga registret under en för lång period. B-delen var också rytmiskt komplex och behövde en hel del tid 
för att få på plats. Vi provade att klappa och att växla mellan lite olika tempon och tillslut så gav låten 
efter och fungerade.  

Vi repade på dessa låtar vid ett flertal tillfällen och efter hand blev musiken bättre och bättre. Att få ett 
till melodiinstrument gav också fler möjligheter både improvisationsmässigt, men också 
arrangemangmässigt så mellan repen skrevs vissa grejer om, samt instrumenterades annorlunda mot 
tidigare. Exempelvis stämman på Snus och solofördelningen på M.  Tiden som lades på tidigare 
nämnda låtar gjorde att dessa tre låtar kändes trygga, men jag kände nu istället att lite för lite tid hade 
lagts på de resterande tre. Jag tog då ett beslut om att ha med Alexander på både Hud och The drowner 
who drowned in the well för att göra de melodierna mer tydliga. Detta eftersom jag tyckte att melodin 
blev lite tunn med bara en trumpet och att de med hjälp av ett till instrument skulle kännas mer 
kärnfulla. Hud hade fått ett soloparti som kändes svagt och ett avslutningstema som inte heller kändes 
bra även om jag tyckte om idén, men i och med klarinett kändes detta mer överkomligt och blev till 
slut väldigt bra. The drowner who drowned in the well växte också betydligt av att lägga till ytterligare 
ett blåsinstrument på melodin och jag lade också till en introduktion med bara klarinett och piano.  

Repetitionerna fortsatte i fullsättning, delar lades till och lagom till slutet av näst sista repet kändes det 
som att allt var på plats. Sista repet gick därför åt till att planera låt-ordning och köra ett genomdrag, 
samt köra igenom det som kändes otryggt. Efter repet var det en positiv stämning i gruppen och jag 
kände mig nöjd och i ordning inför konserten. Som konserthelhet ville jag komma åt vissa motpoler 
rent musikaliskt vilket fanns med som tanke i urvalet av låtar, men jag kände att låtordningen också 
skulle ha en påverkan på detta. Däribland finstämt och brötigt, lugnt och oroligt samt glatt och 
ledsamt. Jag kände att låtordningen och arrangeringen täckte upp dessa motpoler och var i och med det 
extra nöjd då jag vid tidigare konserter känt att det blivit lite för mycket av en och samma vara. Oftast 
för nedstämt.  

Konsertdagen blev omtumlande och jag hade under dagen svårt att känna ett lugn, men väl på 
soundcheck så kändes det bättre. Efter detta gick tiden fort, jag blev återigen nervös och hade svårt att 
fokusera, men då det var det dags för konsert, lagom till att vi skulle gå in, så kände jag mig 
åtminstone närvarande och nervös på en rimlig nivå. Konsertförloppet är något suddigt i efterhand, 
men det hela kändes väldigt bra. Jag kände mig inte i hundra procent form spelmässigt, men det 
kändes ändå som att låtarna gjordes rättvisa vilket för mig kändes som det viktigaste.  
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Medverkande 

De musiker jag hade med mig under examenskonserten var; 

 

Alexander Ivarsson – Klarinett 

Rui Hallvares Andrade Paes – Piano 

Hannes Jonsson – Kontrabas 

Tomas Sandström – Trummor 

 

Valet av medmusiker blev en längre tankeverksamhet som nästan blev jobbig då valet ska baseras helt 
på vad man själv tycker och att det också har en så stor påverkan på musiken. Jag har tidigare spelat 
med folk i en massa olika konstellationer och på så vis också fått känna av vad jag själv trivts med, när 
det känns som det fungerat bäst musikaliskt och så vidare. Det som blev slutresonemanget i denna 
fråga blev tillslut att det viktigaste för mig var att ha en socialt fungerande grupp där jag skulle ha 
möjlighet till att våga uttrycka vad jag tänkte, våga känna frihet till att göra fel och också känna att de 
andra i gruppen också skulle vara bekväma med varandra. Jag kände att det var i dessa stunder jag 
själv var som mest nöjd med hur musiken blev och att det också fanns möjlighet till att våga prova 
grejer jag inte hade gett mig på tidigare. Det första valet blev just Tomas i vars sällskap jag känner en 
enorm trygghet i att kunna bete mig hur jag vill, slippa hålla uppe en fasad och så vidare. Vi har också 
spelat sedan början av gymnasiet så jag upplever vårt spel som väldigt sammansvetsat trots att vi 
under den eftergymnasiala tiden har ägnat oss åt väldigt skilda musikideal. Detta är något som jag 
upplever som en fördel när vi spelar då jag känner mig utmanad och tvingad till att tänka nytt 
samtidigt som det på något vis fortfarande känns tryggt. Dessutom ville jag inför denna konsert ha ett 
trumspel som var mer målande och svävande än rytmbaserat, vilket jag upplever Tomas är väldigt bra 
på.  

Efter detta stod jag inför valet av kontrabas och piano. På kontrabas valde jag att fråga Hannes, en vän 
som jag hade lärt känna under hösten utanför skolan, men som gav mig ett intryck av lugn och 
tolerans. Vi hade aldrig spelat ihop, men han och Tomas hade spelat tidigare vilket kändes bra och jag 
hade också hört honom någon gång och verkligen uppskattat basspelet. Det har under processens gång 
varit givande att ha med honom både som basist, men också i frågor kring det storformsmässiga då 
han ibland utryckt funderingar kring vissa formmässiga lösningar. Detta fick mig att börja tänka kring 
de berörda delarna och på så vis ta ett aktivt beslut kring hur jag ville ha det.  

Som pianist valde jag att fråga Rui. Vi hade gått i samma klass de två första åren innan jag tog ett 
uppehållsår och kommit bra överens både spelmässigt och socialt. Det som jag verkligen uppskattar är 
den totala närvaron och seriositeten som råder kring hans spel som jag också hittar i hans personlighet. 
Vi hade ett fåtal duo-jam vårt första år där det för mig blev en intensiv stund av närvaro, lyhördhet och 
kreativitet.  

Under andra året så fick jag också vara med och spela hans egenkomponerade musik i en större grupp 
under namnet Atlanten som leds av Rui och en annan klasskamrat som heter Anna Berglund. 
Kompositionerna jag då fick höra berörde mig mycket och gav till detta projekt, i samklang med de 
tidigare intrycken, en känsla att Rui skulle ha möjlighet att få grepp om min musik och kunna få ut det 
bästa av den via sitt sätt att spela och uppfatta musik på.  

Alexander Ivarsson dök upp i tanken i början av våren när vi redan hade hunnit repa ett par gånger. 
Jag kände att det vore kul att få med ett till melodiinstrument då det skulle ge möjlighet till så mycket 
mer variationer av ljudbilden. Vi hade spelat ett par jam ihop där det spelmässigt hade klickat väldigt 
bra och jag var också med på hans terminsuppspel där vi hade spelat en friare tolkning av ’Round 
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midnight1. Vi hade också druckit några öl i början av höstterminen och ett flertal kaffe under 
höstterminens gång. Detta hade fått mig att fatta tycke för honom socialt också. Spelmässigt upplever 
jag att han har en förmåga att lyssna in stämningen och mer subtila detaljer i musiken och anpassa sig 
därefter, men också att han på samma gång har en förmåga att ta initiativ och på så vis ge en enorm 
energi till musiken. En problematik vilket jag själv brottats med och försöker komma tillrätta med.  

I Efterhand känns det väldigt bra att det blev de musikerna som jag hade valt. Spelmässigt har det 
fungerat jättebra och det har samtidigt varit väldigt kul och funnits utrymme för skratt, trams och 
dylikt som för mig känns viktigt för en fungerande gruppdynamik.  

Handledning 

Min handledare har under projektets gång varit Fredrik Ljungkvist. Vi hann med ett par träffar innan 
konserten där jag visade inspelad musik från rep och där vi samtalade om kompositionerna. Det som 
fokus hamnade på var storform och övergångar mellan olika delarh. Ett av dessa fokus var att se 
improvisation som färg på en komposition snarare än att spela sitt ”bästa”. Detta gällde exempelvis 
Hud där jag bytte bort ett trumpetsolo även om jag inte var missnöjd med improvisationen i sig, utan 
gjorde detta just för att det sett ur hela kompositionens perspektiv kändes som en färg som inte 
passade in. Detta gav mig också mod till att strunta i improvisation på Läsk som jag inte visste vad jag 
skulle göra med just på grund av avsaknad av improvisations-del. Fredrik tog också upp förslaget om 
att ha ett trumpetintro vilket både då och nu i efterhand känns som en god idé för konsertens helhet.  

Jag har också haft en kurs i komposition parallellt med examensarbetet under våren där jag under tre 
tillfällen träffat Ann-Sofi Söderqvist. Vi har gått igenom mina noter där hon kommit med bra och 
tydliga tankar kring hur en notbild ska se ut för att vara så tydlig som möjligt och vi har också pratat 
om färg utifrån instrumentering så som hur ljudbilden påverkas av var något läggs registermässigt och 
liknande. Detta födde en uppmärksamhet kring ämnet vilket jag på sikt tror kommer att bli väldigt 
nyttig information, även om jag än så länge inte tänker på det automatiskt.  

Via Ann-Sofi föddes också idén till att använda sordin. Det är ett verktyg som jag tidigare undvikt då 
jag inte tyckt om ljudet som uppstår, men nu när jag arrade in det ibland fler stämmor så började jag 
uppskatta det på annat vis och det har på så vis fötts en ny idé om hur det går att använda.  

Kompositioner 

Utifrån konsertordning kommer jag här att skriva om de enskilda kompositionernas uppkomst.  

Snus 

Jag försökte hitta en så tidig version som möjligt i mina röstmemon och hittade då en inspelning från 
den 10 april 2015 som antydde B-delen. Egentligen bara det mönster som ackorden spelas i samt en 
liknande känsla, men annars helt frånskild från slutprodukten. Nästa memo som antyder låten är från 
den 26 april samma år, men då är det istället A-delens ackord i grova drag som spelas. Ingen koppling 
där emellan. 

Låten spelas några fler gånger under sommaren utan att egentligen byta karaktär fram till den 10 
augusti då A-delen för första gången spelas med en efterföljande del som innehåller mönstret från B-
delen, men med andra ackord. De slutgiltiga ackorden dök först upp i slutet av november samma år.  

 
1 En komposition av jazzpianisten Thelonious Monk 
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I februari 2016 skrivs B-delen klart och sätts dagen därpå ihop med A-delen. Varför det hände mer 
kompositionsmässigt då hängde ihop med att jag då satt för att göra klart låtar inför en konsert på 
långfredagen jag skulle ha tillsammans med en vän i Västra fågelviks kyrka, i närheten av Holmedal 
där mina föräldrar är bosatta. Låten hade då en A och B-del, men ingen tydlig melodi på B-delen.  

Denna melodi fick vänta fram till sommaren då jag bestämde mig för att spela låten med piano och 
sång med en grupp kallad Vandrom, som jag under den sommaren spelade med. Då skrevs den ned 
under juni månad, dock utan stämma undantaget några improviserade toner. Dessutom lade jag till 
outro.  

Låten fick efter detta vila tills att det skulle börja repas inför examenskonserten i november. B-delen, 
som hade två olika avrundningar, placerades om så att den andra avrundningen bara kom i slutet i 
kontrast till den tidigare versionen då de varvades varannan gång. Solodelen drevs runt en hel del 
också, men landade tillslut i ett komplöst kontrabassolo som efterhand vävdes in i ett pianotriosolo där 
bakgrunder kom in av blås som sedan landade i ett trumpetsolo.  

Efter att Alexander också hade anslutit till gruppen skrev jag en stämma över hela B-delen och 
noterade en stämma på A som tidigare bara var gehörsbaserad och tedde sig olika från gång till gång. 
Det sista som adderades var den trestämmiga introduktionen med klarinett, trumpet med bucket och 
kontrabas med stråke. Detta för att ha en öppningslåt till konserten som skulle ge en känsla av 
högtidlighet. Jag valde också att använda trumpet och klarinettstämmorna från introduktionen som 
bakgrunder under pianosolot.  

M 

Första idén till M dök upp den 16e juni 2016 då mitt uppehållsår precis börjat och ersatt min tidigare 
vardag med ett heltidsjobb som personlig assistent. Hela A-delen skrevs på en gång dock utan 
melodin. Efter detta låg den i dvala fram till början av hösten då jag en kväll när det var lugnt på 
jobbet hade med datorn till jobbet. Då skrev jag ackord och melodi till en B-del och en tvåstämmig 
melodi på A-delen. Detta blev en av de starkaste skrivprocesser jag erfarit då det bar flöt på och jag 
hörde melodierna i huvudet. Låten repade vi in med min grupp Owdal, men då gruppen låg lågt på 
prioritetslistan för samtliga involverade så spelades den bara en gång offentligt och hann inte etablera 
sig som en av våra låtar i mitt tycke. Det enda som varierades till examenskonserten ett och ett halvt år 
senare var att det var klarinett istället för gitarr och att en fri del lades in efter temat innan solot på 
ackorden. Detta fanns som idé tidigare, men hann inte riktigt prövas förrän nu.  

Läsk 

Läsk skrev jag till en privatlektion med Fredrik Ljungkvist i början av november där uppgiften var att 
ta med sig kompositioner för två blås som vi sen skulle spela på lektionen. Utmaningen i detta var att 
inte ha några bakomliggande ackord som mycket av min andra musik grundar sig i, men jag blev nöjd 
och efter lektionen adderade jag ackord till låten för att kunna ha med den på examenskonserten. B-
delen föddes ungefär samtidigt, men som en helt annan idé. Där hade jag fastnat för ett mönster som 
jag brukade sitta och spela på och i början av januari så gjorde jag något av det som jag sen slog ihop 
med det första temat som fanns.  

Låten fick en lite konstig form som inte hade något improvisationsparti, men jag upplevde inte detta 
som ett problem utan bestämde mig efter lite tankar för att ha med den ändå. Under repetitionstiden 
kom jag dock på att det hade passat bra om pianot spelade A-delen efter solot på egen hand, så jag 
skrev en unison och ledande övergång tillbaka till A-delen som upplöstes i detta. Under denna A-del 
lät jag Rui få ta ut svängarna inom ramarna för temat. Till konserten valde jag också att ha ett 
trumpetintro som ett slags preludium.  
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Denna låt blev nog den som krävde mest repetitionstid då den dels i A hade ett snabbare tema där 
klarinett, piano och trumpet alla hade en stämma som gick ut och in ur varandra plus att B-delen också 
var rytmiskt intrikat, om än cyklisk. Tanken var en slags Kalinkakänsla2, men utan accelerando.  

Hud 

Hud började skrivas i slutet av maj 2015. Då skrevs en förenklad version av första delen som sen fick 
ligga och gro fram till våren 2016 då jag inför den tidigare nämnda långfredagskonserten skulle skriva 
klart en låt. Då sattes denna ihop med en annan del som hade funnits med ett tag och blev i konserten 
följd av en fri improvisation.  

Efter detta låg låten återigen i lä och utan sammanhang fram till och med examensprojektet. Då 
plockade jag upp den och noterade den för första gången. I mitten av december i samband med att jag 
hade börjat repa och insett att låten behövde bli tydligare skrev jag ett unisont parti i bas och piano 
som följdes av en improvisation över en ny ackordföljd.  

Låten kändes fortfarande inte så tydlig så i slutet av januari skrev jag ett sista tema som började med 
första temat för att sedan transponeras runt kvartvis för att slutligen mynna ut i en melodiskt unison 
kadens som landade på en dominant som i sin tur ledde till ett outro där den andra delens ackord går 
tredubbelt så fort. Jag valde också att lägga på klarinett. Efter detta kändes låten formmässigt färdig, 
men jag var inte riktigt nöjd med improvisationsdelen och efter ett samtal med Fredrik Ljungkvist 
bestämde jag mig för att plocka bort trumpetsolot och ersätta med ett klarinettsolo vars ljudbild jag i 
sammanhanget tyckte gjorde sig bättre.  

Heroes III 

Denna låt var den som hade kortast process. Melodin, som är baserad på sexter, grundades i mitten av 
december som ett försök att skriva en låt till privatlektion med Fredrik Ljungkvist, men då den inte 
blev någon bra låt så släppte jag den och gjorde något annat. Denna låtidé var ganska långt ifrån 
slutprodukten på alla sätt och vis undantaget sexternas förflyttning, men gav upphov till att jag under 
jullovet vid pianot spelade fram Heroes III som likt M skrev sig själv och blev klar ganska omgående 
med B-del och allt. Jag spelade in den på piano via Logic3 och brukade lyssna på den en tid efter, men 
kände att den var klar och inte skulle ha något mer så jag noterade den och tog med till ett av repen i 
februari, där den också direkt kändes självklar och tydlig. Det enda som styrdes upp efter noteringen 
var instrumenteringen kring vem som skulle spela var och när och hur solofördelningen skulle ske. 
Detta var den enda låten som spelades med bara grundkvartetten. 

The drowner who drowned in the well 

Konsertens sista låt var också den äldsta. Den skrevs i början av sommaren 2014 efter mitt första år på 
musikhögskolan. Jag noterade sen klart den till vinteruppspelet under mitt andra år då jag spelade med 
några andra musiker.  

Låten låg sen begraven fram till att vi skulle repa inför examensprojektet och jag hade då kommit på 
en ny A-del som jag tyckte mer om och därför ersatte den gamla med. I och med den nya sättningen 
och den nya A-delen så fick också låten i sig något av en annan karaktär vilket formade 
improvisationsdelen som var fri. Då den tidigare varit stillsam och melodisk fick den under projektets 

 
2 Kalinka är en rysk välkänd komposition skriven av Ivan Petrovitj Larionov med ett väldigt tydligt koncept 
kring dynamik och tempo 
3 Musikprogram för programmering och inspelning av musik 
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gång en allt brötigare karaktär och då jag också hade skrivit ut melodin i piano och mot slutet också 
lade på en klarinett så fick också improvisationen en mer kompositionstrogen karaktär. 

Slutreflektion 

Jag känner mig på det stora hela väldigt nöjd med mitt projekt. Både utifrån vad jag lärt mig och 
utifrån vad jag har presterat. Då stora saker som detta tidigare i livet lett till mycket prestationsångest 
har det också lett till en viss passivitet som jag denna gång inte märkt av lika tydligt. Jag har snarare 
känt att jag tankemässigt legat i framkant och hunnit med allt i god tid. Hela handlingen med att ha fått 
spela sin egen musik och att arrangera den på en mer seriös nivå än tidigare har både gett ett 
självförtroende och en mersmak för att göra det mer.  

Kompositionsidealet 
Idealet för musiken i detta projekt har jag aldrig reflekterat över på ett djupare plan utan mest låtit det 
ske spontant och baserat på intuition. I vardagen lyssnar jag på väldigt blandad musik och jag tycker 
mig känna igen beståndsdelarna i min egen musik från vitt skilda håll. Det enda jag vill åt när jag själv 
lyssnar är en känsla och bra melodier och det går att hitta i ett så brett utbud att det är svårt att härleda 
inspirationen till en fast punkt.   

Jag har i tidigare projekt försökt att rikta musiken åt ett mer amerikanskt jazzsound och spelsätt i såväl 
komposition som spelstil då jag lyssnade mer på den typen av musik och den sortens musiker. Men 
såväl spelstilen som kompositionerna blev jag aldrig riktigt nöjd med, utan det känns i efterhand som 
något forcerat och ganska långt ifrån mitt intuitiva jag. Den känslan har inte infunnit sig under detta 
projekt, undantaget de mer friare partierna där jag fortfarande känner mig grön, utan det känns mer 
som att både musik som spelstil har varit närmare mitt ideal. Varför jag har haft med de friare 
partierna kan jag inte riktigt svara på. Jag har aldrig lyssnat speciellt mycket på fri improvisation, så i 
mitt fall är det mer en färg och en dissonans mot det jag skriver som jag har velat komma åt då jag 
tyckt att det behövts i vissa av kompositionerna. Det känns stundtals som jag fuskar under de partierna 
och bara gör något, men i efterhand när jag lyssnar så tycker jag ändå att det finns ett värde i den typen 
av partier, som en slags känsla som är svår att nå via det noterade och förutbestämda. Att jag hade de 
musiker jag hade med mig gjorde såklart mycket i att jag också upplever de partierna som jag gör då 
det i ett annat fall hade låtit helt annorlunda och kanske inte alls hade fallit mig i smaken. Mer 
motivation än så kanske egentligen inte behövs för att ha med det i mina kompositioner, men stundtals 
känns det konstigt att ha med det då jag i vardagen inte ägnar så mycket tid åt den typen av musik.  

Att placera in min egen musik i ett fack i form av en subgenre till jazz känns svårt. Att det är jazz både 
tycker jag och jag tvingas att tycka det i och med den sättningen det är och hur upplägget av musiken 
är. I och med att jag inte skrivit det utifrån ett tydligt ideal där jag försökt referenslyssna och efterlikna 
något tidigare så känner jag inte igen det i någon annan musik mer än strövis. Ur det perspektivet finns 
det likheter överallt. Då hittar jag det i såväl 80-talsmusik som i ECM-jazz4 som i andra vänners 
kompositioner (det sistnämnda har jag tydligt identifierat i efterhand). Det är så klart en syn som jag 
nog framförallt delar med mig själv då mitt perspektiv är mycket inifrån och inte utifrån som det är för 
åhörare. Folk hör nog lite allt möjligt i det, men i och med att melodierna har en så pass stor roll och 
att klangerna färgningsmässigt är återhållsamma, nästan mer åt populärmusikhållet, så blir det nog 
musik som känns mer traditionsenlig än nytänkande.  

 
4 ECM, Edition of Contemporary Music, är ett tyskt skivbolag grundat av Manfred Eicher med ett väldigt tydligt 
stilistiskt sound. 
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Tankar kring medmusiker och att spela i grupp 

Det första aktiva beslutet som för mig innebar att välja gruppmedlemmar blev på något vis den 
svåraste där jag känt att valet har så stor påverkan på musiken och också på min tillvaro då det är 
mycket tid som ska tillbringas tillsammans. Att det blev de medmusiker som det blev känns både 
logiskt och bra i efterhand. Gruppens dynamik har fungerat väldigt bra där det varit en jämn balans 
mellan skämtsam stämning och seriös stämning. Jag har också inför hela gruppen känt mig bekväm i 
att både vara överpedantisk kring vissa grejer, kreativ utan att känna en press på att jag borde vara 
saklig och också nollställd och rådfrågande i vissa frågor. Detta har för mig betytt mycket och gjort det 
hela till en väldigt positivt laddad period. Det är inte som att det har fungerat dåligt tidigare, men just 
den känslan av bekvämlighet och lugn har jag inte haft i samma utsträckning. Det kan såklart bero på 
en inre mognad och självkänsla kring det hela, men jag tror att det sociala också har varit enormt 
viktigt.  

Detta finns i min syn tydliga likheter mellan den sociala gruppdynamiken och stämningen spelmässigt. 
Både risktagande spelmässigt och kompositionsmässigt. Jag har också känt ett lugn i att de som varit 
med och spelat skulle komma att förstå vad jag menar musikaliskt och i de fall de inte skulle göra det 
då aktivt skulle anstränga sig för att komma till den förståelsen. Samtidigt hade vi verkligen kunnat 
jobba under en längre period och på så vis kunnat spela ihop oss mer än vad vi hann göra. Samspelet 
känns som en process som tar väldigt mycket längre tid än de omkring 6-7 repetitioner som nu var 
fallet. Det är dock svårt att motivera fler rep för de andra än så många så att låtarna sitter, även om jag 
själv skulle uppskatta tiden.  

I Grova drag har jag kring teman varit relativt noga med att saker ska spelas som de står skrivna. 
Åtminstone i blås och piano där jag känner att jag referensmässigt har en grund till vad jag tänker 
kring allt. Blås av den naturliga anledningen att jag själv spelar blås och piano på grund av att jag 
spenderat mycket tid bakom ett piano, inte minst i sammanhang av komposition som också stärkt vissa 
idéer om hur saker och ting ska spelas. Efter hand så tog sig Rui dock mer och mer friheter kring de 
mer kompmässiga partierna i pianostämman och skapade något som jag aldrig hade varit i närheten av 
att kunna komma på där han vävde ihop melodier i låtarna med egna idéer. Jag känner däremot inte ett 
behov att notera ned mer subtil information då det som görs utöver noterna verkligen känns som ett 
personligt avtryck och en tolkning av musiken, något som bara skulle raseras om det skrevs ned.  

Tankar kring hur basspelet ska vara har däremot varit mer begränsat. Jag känner en individuell 
utveckling från tidigare år då jag känt mig helt nollställd kring vad basens roll innebär, men känner 
fortfarande ett stort glapp inom det området. Nu var det en hel del melodier som var placerade i basen, 
men i övrigt lämnade jag basstämman ganska orörd just för att låta Hannes göra sin egen tolkning av 
ackorden. Ibland skrev jag ned melodin över vissa partier i basstämman som en slags referensmelodi 
att tolka utifrån, men i övrigt har han haft helt fria tyglar. Jag känner mig delad inför detta då en sida 
tycker att det känns löst och ogenomtänkt att inte ha några djupare tankar kring basspelet, men å andra 
sidan tycker jag sällan att det blir något bra av att försöka skriva ned en basgång, något jag gett mig på 
tidigare, då det hämmar det personliga avtrycket och i regel alltid blir sämre i kontrast till det som görs 
spontant av någon som har haft den rollen i olika sammanhang under en längre tid. 

Till trummorna hade jag ett liknande tillvägagångssätt. Där gav jag bara ut notblad i de fall då det 
fanns rytmisk information i melodin eller udda taktarter som kan vara bra att få en övergripande koll 
på. Jag hade en del tankar kring vilken typ av stil trummorna skulle ha på vissa partier, men lät även 
här, över det musikaliska ansvaret till Tomas då jag ville behålla hans sound och idéer till 
kompositionerna.  

Kring mitt eget spel som en del av gruppen har jag inte känt någon större makt i att konstla med hur 
det låter soundmässigt, även om jag såklart övande in teman korrekt utifrån hur de var skrivna. Det 
gäller primärt improvisationspartierna egentligen. Det är något jag skulle vilja utveckla mer då det 
känns hämmande, men löste det i några av fallen genom att arrangera bort mig själv ur delar av 
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kompositionerna för att nå en viss typ av ljudbild. Jag finner det svårt att veta om detta är ett bra eller 
dåligt sätt då det å ena sidan känns som fusk, men å andra sidan fungerar bra. En kvalité jag själv kan 
uppskatta i ett gruppsound är att folk spelar när det passar och på något vis omfamnar sitt sound och 
sin spelstil, men det finns en inre motsägelse av att det vore bra att kunna bredda sig så att förmågan 
inte är anledningen till att trumpeten inte är en del av vissa partier. Detta gäller såväl register som 
energi och ljudbild.  

Det egna spelet 

Trumpetspelet har varit mer av en kamp där jag kämpat med teknik som inte fungerat och hela tiden 
känt mig underpresterande i förhållande till min egentliga potential vad det nu skulle innebära. Detta 
har lett till att jag haft svårt att motivera mig till enskild övning som jag ägnat väldigt lite tid till de 
senaste åren. Ibland kommer det en vecka där jag känner inspiration, men det förgås ofta i tankar om 
tvivel kring musik som yrkesval och liknande, mycket beroende på att jag upplever att saker tar för 
lång tid att lära sig. Denna brist i mitt spel är något jag under årets gång försökt tackla med att istället 
bara jamma vilket har känts väldigt bra och hjälpt till att bygga upp ett spelmässigt självförtroende. 
Suget efter att jamma går också i perioder, men där har det känts mer okej än i övning där målet alltid 
har varit att upprätthålla något längre och stabilare för att få in något djupt och på riktigt. Jag tror att 
det är det konstant långsiktiga och överkritiska tänkandet som lett till övningsstoppet och att det är 
detta jag måste hitta en lösning på snarare än att byta instrument eller andra liknande tankar som 
brukar dyka upp. Detta just för att jag känner att mitt eget spel är den största bristen i min egen musik. 
Det är en del kompromisser jag hela tiden får göra i musiken vilket retar mig något enormt. 
Exempelvis upplever jag mig bli trött fort vilket leder till att jag tycker att mitt spel tappar pregnans 
och tydlighet under konsertens gång. De första två låtarna under konsertens kändes bra rent 
spelmässigt, men sen blir det mer utav en kamp. Denna fokusförflyttning som sker automatiskt leder 
också till en sämre lyhördhet och ett mer osammanhängande och fumligt spel. Allt detta så klart 
utifrån min egen uppfattning, men det är svårt att ha ett annat perspektiv.  

Alla dessa tankar höll på att styra över programordningen vilket är något jag i detta fall valde att 
kämpa emot för musikens skull. Jag visste på förhand att Heroes III skulle bli svårspelad efter det 
spelmässiga utbrottet på Hud, men kände samtidigt så starkt att jag ville ha den som ett svar i form av 
en melodiskt trygg känsla gentemot den föregående låtens intensitet och melodiska orolighet. Detta 
ledde till att Heroes III i min smak rent trumpetmässigt blev fult presenterad. Jag kände också samma 
sak kring min introduktion till Läsk där jag visste att det rent tekniskt hade varit bättre med en naturlig 
applådpaus innan det mer utmanande temat och var nära på att plocka bort det vilket Rui under sista 
repet protesterade mot. Han var såklart ovetandes om motiveringen till att jag ville plocka bort det, 
men jag kände ändå att jag ville följa musikens riktning snarare än att ta hänsyn till min teknik. Det 
fungerade helt okej på konserten, även om temat i min mening blev otydligt från mitt håll, men i de 
båda exemplen kändes det åtminstone skönt att inte ge efter av en teknisk anledning.  

Tankar kring konserten och tiden efter 

Bortsett från mitt eget spel var jag väldigt nöjd med konserten i sin helhet. Det kändes som att det 
bästa av kompositionerna kom fram och att folk i rummet var närvarande. I gruppen kändes det lugnt, 
om än taggat innan och under konsertens gång kändes det väldigt bra då alla spelade väldigt bra, att 
formerna satt och att det var mycket energi riktad åt rätt håll.  

Dagarna innan försökte jag inte tänka så mycket på konserten utan släppte först fram de tankar som 
gick att styra när det väl var dags, men under konsertdagen var det däremot svårt att inte tänka på allt 
vilket ledde till en känslomässigt konstig dag. Jag gick runt i skolan och försökte hitta ett lugn utan att 
lyckas. Jag kallsvettades och kände mig sjuk fram till soundcheck som skulle äga rum 16.30. Väl där 
kändes det lugnare och jag kom tillbaka till mina sinnens fulla bruk för att återigen efter det lämna det 
tillståndet och må dåligt igen. Stressen höll i sig tills att vi inledde den första låten då mitt fokus på 
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musiken och trumpeten kunde ersätta nerverna och tankarna. Ett fokus som rördes upp varje gång 
något skulle presenteras. Detta gick som förväntat ganska dåligt, men kändes i efterhand 
ovidkommande för konserten i sin helhet. Efter konserten kände jag mig mest förvirrad om än 
stundtals glad. Denna underliga känsla satt sen också kvar dagarna efter och fick element av tomhet i 
sig. Jag kände dock en stor tacksamhet för hur det gick och för all positiv respons som gavs vilket 
ändå gjorde det hela till något fint. 

Jag drog mig för att lyssna på konserten de första veckorna just för att jag också vill bevara det minne 
som jag hade från konserten och att den bearbetningstiden skulle fastställa ett djupare 
verklighetsbaserat minne än om det beblandades med lyssning direkt. När det väl var gjort så var det 
svårt att inte förändra minnet och det blev en process i att lära mig att lyssna på ett rätt och mindre 
kritiskt sätt på musiken. Vid första lyssningen fylldes jag av självförakt och skam inför att hur det lät 
om mitt trumpetspel. Jag kände mig nästan lurad av stundens rus och den fina respons jag fick. Allt det 
jag tidigare hade formulerat i den här reflektionen kring mitt eget spel blev förverkligat från att ha 
varit en text skriven från ett utanför-perspektiv där jag ändå haft distans till det som skrevs. Detta var 
mitt första intryck. Jag tvingade mig dock till att lyssna vidare dagen därpå. Efter att ha pratat om mina 
tankar och känslor kring det hela med en vän, som varit på konserten, började det sjunka in att det 
verkligen var en känslomässig bild av musiken och att det snarare är konsertupplevelsen som jag 
upplevde som den reella bilden kontra den jag får av att lyssna på det i efterhand.  

Tid gick och efter ett tag blev det lättare att lyssna på musiken och jag kunde också gå ifrån min egen 
roll lyssningsmässigt till förmån för att lyssna mer objektivt och på så vis också kunnat höra vad de 
andra gör och hur helheten låter. Då jag lyssnat så har jag verkligen uppskattat musiken och känt mig 
stolt över såväl medmusikanter som kompositioner. Det är en så paradoxal känsla jag på så vis har fått 
inför konserten i efterhand. Dels känner jag en stark känsla av olust gentemot mitt eget spel, men å 
andra sidan så är jag så nöjd med helheten och kompositionerna och stundtals numera med vissa 
insatser i mitt eget spel. Allt detta leder till att det inte bara blir negativt utan landar i en 
mellantingskänsla som pendlar mellan svart och vitt beroende på var mitt fokus ligger i tankarna. 

Lärdomar 

Det jag i efterhand känner att jag vill ta med mig från det här projektet är nog framför allt att jag ska 
försöka att börja ta mitt musikerskap på ett lite större allvar. Jag har tidigare inte velat identifiera mig 
med varken rollen musiker eller kompositör då orden känts för stora och som att de kräver mer 
engagemang och driv. Något jag själv aldrig riktigt känt hos mig själv på det sättet även om jag haft 
stunder av inspiration och många fina stunder i samband med musik. Dock är det mina handlingar och 
inte min person som skiljt mig från engagemanget och drivet, något som jag har svårt att hålla isär. Att 
min person snarare är en produkt av mina handlingar snarare än att min person formar mina 
handlingar. och nu på andra sidan av en musikerutbildning måste jag få upp ögonen för att det faktiskt 
är musik jag lägger större delen av min vakna tid på. Jag känner numera, med lite distans till 
konserten, ett sug efter att våga öva mer, för någonstans handlar det i mitt fall om ett mod att våga gå 
emot olustkänslan i att vara dålig på något. När musiken och övningen inte heller längre kommer att 
stå i relation till en skola som jag studerar vid tror och hoppas jag också att jag kommer ha lättare att 
välja saker jag vill bli bättre på istället för att försöka vara bra på allt. En mer lustbaserad inställning 
som jag inte tror behöver utesluta bredd så länge jag inte blandar ihop lust med lättja. Skulle jag 
komma igång med detta så skulle förhoppningsvis en stor sten i skon försvinna som legat och tryckt 
väldigt länge. Likt allt annat skulle detta så klart också landa i ett obestämt tillstånd där det pendlar 
mellan känslan av förnöjsamhet och misslyckande, men så länge det finns en arbetsprocess i form av 
övning så tror jag att det skulle vara lättare att hantera motgångarna då jag åtminstone försöker göra 
något åt saken.  

Det jag också känner mig inspirerad till att göra är att fortsätta arrangera egen musik för mer 
instrument, att fortsätta skriva mer musik och också låta detta färga mitt sätt att improvisera. Detta är 
en del av musiken som känns onött och spännande, och just i relation till det egna spelet så känns det 
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enormt viktigt. Jag vill lära mig att i såväl komposition som i improvisation upprätthålla 
grundstommen i låtar, att tänka tematiskt och storformsmässigt. Att i improvisation utveckla ett 
kompositionsbaserat fokus kring det hela och på så vis hamna mer utanför jaget och mer i helheten. 
Starka känslor kring detta har dykt upp i samband med att jag lyssnat på musiken från konserten och 
också lyssnat på annan musik i efterhand. Fokus på individuell utveckling och det intrikata i 
improvisation känns som att det i mitt fall leder till något jobbigt och nedstämmande medan ett fokus 
på musiken är en finare, mer kreativ och varierad väg att gå. I tankar kring den sistnämna vägen finns 
inte samma starka missnöje kring hur jag spelar eller är, då jag i det fallet också hela tiden måste agera 
i relation till något annat, såsom medmusiker, komposition eller stämning. Något som är mer 
dominerande än mig själv och mitt spel. På så vis kan jag inte bli uttröttad på mitt egna då det inte 
längre existerar som något fast som appliceras på musik utan är något rörligt och föränderligt. Det 
kanske känns som en självklar tanke som alla improvisatörer borde ha som grundtanke, men jag utgör 
väl här ett levande exempel för att så inte är fallet. 

I dessa tankar ligger också tankar kring melodier. I mina egna kompositioner så har jag en stark idé 
om hur de olika melodierna ska presenteras just för att inte bryta mot kompositionen. I detta har jag 
försökt utmana mig själv då melodin måste fram även om det rent tekniskt inte känns tryggt på 
trumpeten. Jag har också ibland fått tygla impulser av att försvåra saker för sakens skull, i en 
självcentrerad rädsla för att de ska bli för enkelt, men att kompositionen även här har sagt ifrån. Detta 
tänk känns mer och mer viktigt och jag har börjat försöka att öva mer på fina melodier trots att de är 
enkla bara för att jag tycker om dem. Detta gjort i en förhoppning om att kärnan från melodierna och 
deras uppbyggnad ska bearbetas och färga mitt spel och mina kompositioner. Det känns motiverat då 
det alltid är detta som tar fokus när jag lyssnar på musik själv. Antingen den främsta melodins rörelse 
eller en motmelodi som görs i en annan stämma eller bildas genom en stämföring. En tydligare idé om 
hur jag skulle utveckla denna förmåga har jag inte, dels ihopkopplat med att det är ett relativt nytt 
fokus för mig, men också för att det, åtminstone i mitt fall, är svårt att precisera vad som gör en melodi 
till en bra melodi och vice versa.  

Gällande tankarna kring att förflytta melodierna från det i regel givna melodiinstrumentet till ett 
mindre vanligt instrument, så var det något som gjordes instinktivt i många av fallen. Motiveringen till 
denna tanke var att jag ville göra detta var för att komma åt en mer varierad ljudbild då det oftast är det 
som får mig att tröttna på musik jag hör. Jag upplevde aldrig att jag behövde forcera detta utan att det 
löste sig ganska smidigt bara genom att tänka på låtarna och reflektera över en i mitt tycke bra helhet. 
Den vanligaste lösningen blev att basen spelade en melodi ackompanjerad eller dubblad av pianot. 
Detta är en lösning och jag känner att det finns väldigt många fler sätt att presentera en melodi på för 
att få en ny ljudbild. Något jag tänker ta med mig till nästa gång jag står inför att arrangera något.  
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Bilagor 
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