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Min bakgrund  

 

Jag växte upp i Gällivare, Lappland. Ett samhälle strax söder om Kiruna med hisnande berg och natur. 
Att jag började spela saxofon var inget som jag drömt om hela mitt liv, utan mer en slump. Det var 
först när den kommunala kulturskolan skickade ut sina blanketter om vad en ville spela som min far 
sa: ”Vill du inte prova saxofon? Det är ju fint!”. Det gjorde jag och upptäckte snabbt att det var väldigt 
roligt och jag hade ganska lätt för det. Det var dock ingenting som jag tänkte satsa desto mer på förrän 
min lärare, Tomas Henriksson, skickade en cd med mig hem och jag fick höra John Coltrane’s 1”Blue 
Train” för första gången. Jag glömmer det aldrig, jag hade aldrig hört något så vackert. Där och då 
bestämde jag mig för vad jag ville göra resten av mitt liv.  

Jag övade väldigt hårt hela min skoltid i Gällivare, men i och med att det inte fanns särskilt mycket 
folk att spela med och att det sällan var konserter i samhället så var det inte så lätt att veta var ribban 
låg. Så här i efterhand så inser jag att jag alltid låg steget efter mina jämnåriga som vuxit upp i städer. 
Därför har jag också alltid känt att jag har behövt jobba hårdare, öva mer än andra och tvinga mig själv 
att bli mer målmedveten.  
 
Min uppväxt i Gällivare var väldigt annorlunda från många andra barns, har jag fått reda på i 
efterhand. Alla bor inte ett stenkast från en älv, det är inte självklart att dricka rent vatten från bergets 
jokkar, alla har inte gjort kokkaffe över öppen eld, alla barn har inte sett en fjällvråk flyga över en, alla 
barn har inte ätit hjortron direkt från myren, alla barn har inte sett laxar hoppa i Lainios sel, alla barn 
har inte hört björn, alla barn är inte vana vid att myggen svärmar runt en, alla barn har inte upplevt 
bergens makter. För mig var det alltid en självklarhet att alla hade det såhär, men så fort jag flyttade 
söderut så fick jag veta att jag var ganska ensam om det.  

Efter gymnasiet, Samhällsvetenskapliga linjen (Gällivare), flyttade jag söderut och började studera på 
Bollnäs Folkhögskola. Där studerade jag i två år, för mig kanske dom roligaste åren i mitt liv, men jag 
stod stilla musikaliskt på många plan. Det var som att många pusselbitar inte riktigt fallit på plats. Jag 
hade väldigt bra teknik, ton och höjd på saxen, men när jag spelade så fanns det inget sammanhang, 
och i och med det så var min teknik helt meningslös. Jag har nog aldrig känt mig så förvirrad och jag 
hade ingen aning om hur jag skulle bli bättre på det. Det spelade liksom ingen roll hur mycket jag än 
övade. 

Efter Bollnäs så lyckades jag ta mig in på Fridhems Folkhögskola, men resterande sökningar hade gått 
väldigt dåligt och jag mådde ganska dåligt. Jag hade till och med börjat söka andra utbildningar och 
var nära på att flytta till Umeå och studera juridik, men nånstans kände att jag inte bara kunde ge upp 
nu när jag ändå kunde studera i Svalöv.  
 

Jag bestämde mig för att fortsätta med musiken men jag var tvungen att göra något drastiskt, gick inte 
att ”lalla” runt i ”ingenmansland” mer. Jag bestämde mig för att viga ett år att mitt liv åt att bara 
planka den saxofonist som alltid betytt mest för mig, John Coltrane. Det enda jag fick göra när jag 
övade var att planka Coltrane, det enda jag fick tänka när jag spelade med andra var: ”Vad skulle 
Coltrane gjort?”, det enda jag fick lyssna på i ett år var Coltrane. Jag tillät mig inte att göra något 
annat. Det kanske kan upplevas som en udda lösning på problemet, men just då såg jag mig själv mer 
som ett experiment och jag hade inget att förlora då jag inte hade någon annan lösning på mina 
musikaliska brister.    

Jag upptäckte att jag redan efter några veckor utvecklats mer än vad jag gjort på mina tidigare 
Folkhögskoleår. I början var det svårt att orientera sig för det var så mycket att ta in, men ju längre 
 
1 1926 - 1967, amerikansk jazzsaxofonist som påverkat jazzen väldigt mycket. Spelat på skivor som: ”Blue 
Train” ”A Love Supreme” ”Crescent” m.fl. 
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tiden gick desto klarare blev allt. Jag brukar tänka tillbaka på den tiden och inse att en plankning är 
mycket djupare än bara toner och sound.  

De första månaderna transkriberade jag bara tonmaterialet och soundet. Men efter kanske fyra 
månader av att transkribera Coltrane, ca åtta till tio timmar om dagen, så blev hans ”riktning” det 
viktigaste att få in i kroppen. Att verkligen spela det jag transkriberat av honom så mycket att jag 
nästan kunde känna och tänka det jag tror att John Coltrane kände när han spelade. Efter ca tio 
månader av att planka så kom jag till ett stadie jag kanske aldrig får uppleva igen, jag kunde sitta i 
timmar och planka Coltrane’s närvaro på en ton. 

Det gick från att transkribera toner och sound, till att verkligen börja erhålla en känsla av det som 
verkligen betyder något, dvs riktning och närvaro. 

Efter det året så var jag mer självsäker än någonsin och jag blev godkänd på alla skolor som jag sökte, 
dvs Stockholm, Göteborg, Malmö och Jazz institute Berlin. Det slutade med att jag kom in och fick 
börja på den skola som jag verkligen vill gå på, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.  

Jag tror att mina studier av Coltrane fick väldigt många pusselbitar att falla på plats och jag kunde för 
första gången utnyttja min teknik till fullo. Jag upptäckte nu också en stor glädje i att spela som jag 
inte haft på väldigt många år, då jag kunde slappna av och känna att jag ”dög”.  
 
 
Mina studier av John Coltrane. 
John Coltrane har alltid varit en stor inspirationskälla för mig och rent musikaliskt så har han, enligt 
mig, allt. Den perfekta balansen mellan exakt-time och rubaterad-time, ett sound som alltid berör, 
enorm teknik, en musiker som aldrig stannade upp utan alltid gick vidare. 
 
När jag skriver att: ”Det enda jag fick göra när jag övade var att planka Coltrane, det enda jag fick 
tänka när jag spelade med andra var: Vad skulle Coltrane gjort? det enda jag fick lyssna på i ett år var 
Coltrane. Jag tillät mig inte att göra något annat.” så beskriver jag det år som format mig mest 
musikaliskt. Genom att försöka sätta mig in i en värld som inte var min så upptäckte jag 
förhållningssätt till musik som jag aldrig själv skulle ha upptäckt. Jag fick en djupare förståelse för 
vad, jag tror att, Coltrane tänkte och kanske kände när han spelade, jag upptäckte även mentala 
tillstånd som jag kunde ta mig till för att med bara impulser uttrycka smärta och att någonstans hitta 
det djuriska inom en. Det här är inte platser jag bara kan komma till, utan det måste göras med rätt 
medmusiker, rätt musik och i rätt sinnelag, och det handlar egentligen om att blotta sig och visa vem 
jag verkligen är. Inget som är särskilt lätt, men kicken av att vara i den världen och att bara agera på 
impulser är något jag önskar att jag alltid kunde göra. Känslan av att vara där och då, kunna se sig 
ovanifrån och att någonstans få kontakt med något som inte finns i vår värld. Med det sagt så vill jag 
bara förtydliga att det här är en egen känsla som jag har och det är inte alls säkert att jag förmedlar den 
känslan till andra eller att publiken på något sätt upplever samma sak, jag hoppas, men vet inte.  

Det stället där allting bara faller på sin plats är en plats som jag tror att John Coltrane besökte varje 
gång han spelade efter -62, Coltrane (impuls), innan -62 upplever jag honom som mer teoretiskt låst 
och inte lika spirituell. Jag tror det, då jag är övertygad om att det inte går att hitta den närvaron på 
något annat sätt. Det går inte att beröra på ett sådant djup om man inte är där. Varje gång Coltrane 
börjar spela så är det som att himlen öppnar sig och allt blir självklart. Ingen saxofonist varken före 
eller efter, enligt mig, har lyckats med detta. Musiken är varken ful eller vacker, den är ärlig och 
skoningslös och det går inte att analysera genom att transkribera och skriva ned på noter, det säger 
absolut ingenting om musiken. Coltrane var på den nivån att han kunde göra vad han vill. 
 
Min tanke är verkligen inte att bli en Coltrane-kopia eller att överhuvudtaget spela som honom, utan 
jag vill spela i den värld han spelade i och då pratar jag inte om sound, skalor eller time, utan känslan.  
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Varför är min bakgrund relevant?  
 
Jo, därför att all min musik berättar om händelser som jag varit med om i mitt liv. Ofta berättelser om 
den lappländska vildmarken. Något som format mig enormt mycket. 

För mig är det viktigt att berätta ”min” historia och inte låtsas vara någon annan. Jag har ofta tänkt att 
man måste till New York för att kunna spela jazz och att om man inte tar sig dit så betyder inte 
musiken lika mycket, vilket inte är sant. Jag är inte från New York och jag har heller ingen relation till 
jazz förutom att jag tycker det låter bra. Jag får svårare och svårare att kalla mig för just ”Jazzmusiker” 
då jag känner att jag får svårare och svårare att relatera till musiken ju mer jag hittar mig själv. jag är 
Lapplänningen som växte upp på ett berg, jag föddes varken i New York eller i någon annan storstad. 
Jag har blivit träffad av blixten, stött på björn, uppfostrat övergivna skogsdjur, vuxit upp på kokkaffe, 
upplevt extrem kyla och förmodligen fått mer myggbett än alla andra på Kungliga Musikhögskolan. 
Varför inte skriva musik om det? Det är ändå det som jag kan relatera till, inte en jazzstandard låt.  
 

När jag säger att jag inte kan relatera till musiken så menar jag inte att jag inte tycker om den. Tvärt 
emot, jag älskar jazz i många av dess former, men jag har inget ursprung som är förknippat med den 
musiken. Jag kan inte jämföra mig själv med en amerikan som har jazzen som sitt ursprung och hört 
musiken sen barnsben. Vilket är något som jag ibland tyckt ha varit jobbigt. Önskat att jag föddes på 
en annan plats med andra förutsättningar, precis som att jag inte föddes i Stockholm och fick höra alla 
fantastiska musiker som finns här. Jag växte heller inte upp i en musikalisk familj och fick sällan höra 
något annat än det som var på radion, men det är ändå den jag är och någonstans måste jag använda 
mina erfarenheter till min fördel. Att acceptera den jag är, är något som gjort att jag vuxit enormt 
mycket som människa och jag ser helt plötsligt bara fördelar med vem jag är och var jag kommer 
ifrån. Jag är övertygad om att jag har sett och upplevt saker som de flesta från ”stan” inte har.  
Det är väldigt lätt att känna mindervärdeskomplex och det tror jag att väldigt många jazzmusiker gör 
på ett eller annat sätt. Antingen mot andra musiker eller att vi just inte kanske föddes i New Orleans 
och växte upp med jazzen. Faktum är att det är en enorm uppförsbacke som vi har om vi ska spela 
någon annans musik precis som dem. Därför tänker jag inte försöka spela amerikanskt och bli någon 
imitatör, för det kommer alltid bara bli sämre. Jag måste spela på det sätt som är mitt.  
 
Som José González 2så vackert sjunger i ”Every Age”: ”We don’t choose where we’re born, we don’t 
choose in what pocket or form”. Eller som Amanda Kernell 3beskriver karaktären: ”Elle Marja” i 
filmen ”Sameblod”, så kan vi alla välja om vi ska förneka eller hylla vårt ursprung. Min musik är en 
hyllning. Jag kan inte låtsas vara någon annan och jag måste hitta en väg där musiken blir lika ärlig 
som jag vet att den kan vara, och om jag någonsin ens ska kunna nudda vid, exempelvis, Coltrane’s 
nivå så kan jag inte spela en jazzstandard som jag inte kan relatera till, jag kan inte spela musik där jag 
inte känner att jag har en chans att uppnå det mentala tillstånd som jag vet existerar. Allt annat blir så 
meningslöst i jämförelse.  

 

 
 
 
2 José González är en svensk indiemusiker.  
3 Svensk filmproducent, regissör och manusförfattare. 
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Projektet, min ”vision”. 
 
Det här projektet sammanfattar mina tre år på musikhögskolan, även kanske de viktigaste åren i mitt 
liv, musikaliskt. När jag började studera på Kungliga Musikhögskolan så började jag också att fundera 
väldigt mycket kring vad som är musik för mig. Jag satt och sitter än idag flera timmar om dagen 
ibland och funderar över vad som skulle kunna göra att jag skiljer mig från mängden, spelmässigt. För 
mig har det alltid varit viktigt att inte spela som andra, att inte skriva som andra gör och att helt enkelt 
skilja mig från andra. Allt jag skriver har en underliggande tanke, jag skriver aldrig en låt idag för att 
den ”är bra” eller ”låter fint” utan en låt måste innehålla element som gör den lite annorlunda, något 
som jag hoppats att jag lyckats med.  

Jag har under tre års tid utvecklat en teknik och ett sätt att spela musik på som jag upplever är 
annorlunda och som jag är stolt över att förknippas med. Att helt enkelt använda saxofonen mer som 
ett målande instrument än som ett melodiskt instrument. Att spela rörelser som inte blir ett enda stort 
myller av toner utan istället en färg. En klang som är mycket större än att bara spela en ton. Det är 
inget jag gör för att imponera eller för att det ska upplevas som tekniskt avancerat, utan det är för mig 
grundpelaren i soundet för min musik. Det kan ha en framträdande roll eller ligga längre bak, men det 
är alltid en motor som driver fram musiken. Det svåra med den här musiken var att föra in det här 
målande spelet utan att det kändes krystat eller påklistrat. Jag vill att det ska låta organiskt och 
naturligt. 
 
Jag har länge fascinerats av ”sheets of sound”, dvs många toner som spelas i en snabb rörelse för att 
bilda ett sound. Hur man kan höra färger genom att spela väl valda toner snabbt för att skapa en helt 
annan känsla än att bara spela en ton. För mig är det lite som att lyssna på ett vattenfall eller regn, en 
droppe är ett sound, en miljard droppar är ett helt annat sound. Man hör inte en miljard droppar 
separat, de bildar en helhet. En kan inte annat än tänka på John Coltrane och Lubomyr Melnyk4. Det 
uppfattas såklart som ett ackord, men jag kan ändå förundras väldigt mycket av det. Hur snabbt kan en 
människa spela ett arpeggio? Blir det till slut som ett helikopterblad som accelererar? Och vad händer 
då?  
 
Jag slutar aldrig att förundras över den musikaliska världen och det sättet att spela, och jag upptäcker 
hela tiden nya saker. Min musik bygger mycket på mina tankar och upptäckter gällande just ”sheets of 
sound”. 

Förutom dessa idéer så har en annan väldigt viktig del i det här projektet varit komposition. För mig är 
en bra komposition väldigt viktig, och nånstans kände jag att konsten att spela en låt ibland går 
förlorad i alla dessa långa solon. Jag upplever många gånger att just improvisationen kan förstöra en 
bra låt, då låten ofta är: ett kort tema, shred och show off solo och sedan ett kort tema. Det är inte en 
låt för mig. Det är mer som att spela Tv-spel och pricka rätt på ackorden. Man har redan glömt låten 
efter andra choruset solo. För mig är det viktigt att en komposition är en helhet även om solon finns 
med, det är dock lättare sagt än gjort. Jag vet det här då jag misslyckats med att skriva låtar som är en 
”helhet”, väldigt många gånger.  
 
Jag slutar dock aldrig att fascineras över kompositörer och improvisatörer som lyckas med det här. 
Som exempelvis den svenska jazzmusikern Nils Bergs basklarinettspel på Oskar Schönnings låt: ”Jag 
vill byta ut mina minnen”, magiskt! Det är så bra, och man förlorar aldrig låten. Det är dit jag vill 
komma både som kompositör och improvisatör. Att musiken alltid är en helhet. Många pop-
producenter är väldigt duktiga på just det här. Vissa av dem kanske inte kan improvisera eller kanske 
ens spela ett instrument, men deras känsla för en låt som helhet kan vara så fruktansvärt bra. Musiken 
som jag har skrivit till mitt band och det här projektet är väldigt inspirerat av just ”popmusik” och det 
 
4 Klassisk pianist från Kanada som uppfann genren ”continuous music”. 
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tänket kring att skriva musik. Om man ska kolla lite närmare på exempelvis ”EDM (Electro Dance 
Music)”, eller liknande genrer, så handlar det om att någonting ska hända hela tiden. Det här vet jag då 
jag arbetar mycket med film och man brukar säga att människor i snitt kan hålla uppe sin 
uppmärksamhet i ca 5sekunder. Därför, utan att vi tänker på det, byts det kameravinklar och händer 
saker hela tiden. Det samma gäller ofta i popmusik, man brukar säga att det måste hända något var 
fjärde takt. Jag har inte riktigt hållit mig till fyra takters regeln i min musik, men jag har definitivt 
tänkt på att det måste ske mycket förändring. Många gånger så behöver det inte vara radikala saker, 
utan bara små förändringar eller ljud som ger lyssnaren en känsla av att det hela tiden händer något.  
 
Nu kanske det låter som att jag har kompromissat min konstnärliga vision för att göra musik som bara 
är för konsumenten, men det är inte sant. Jag har använt metoder som används för det ändamålet, men 
det har bara varit ett av många komplement som jag använt för att uppfylla min egen musikaliska 
vision. Jag tycker själv väldigt mycket om mycket variation och jag tycker att det används allt för lite. 
Någon som är fruktansvärt bra på att skriva musik som hela tiden, med små och stora medel, förändras 
är Tigran Hamasyan, en armensk pianist gjort skivor som ”Mockroot” ”Shadow Theather” ”A Fable” 
m.m. Det sättet att skriva musik på tycker jag är väldigt intressant och är något som sällan används 
inom jazz genren. Det går såklart inte att dra alla över en kam, men jag upplever att många undviker 
att skriva på det sättet. Svårigheten, upplever jag, ligger i att inte förlora låten i alla förändringarna. Jag 
tror också på att alltid förändra delar i musiken som upprepas. Dvs om du har en melodi som är över 
exempelvis åtta takter, om du vill upprepa den melodin igen så bör en förändring ske någonstans, och 
det behöver verkligen inte vara att melodin förändras utan det kan ligga i instrumentationen. Jag har 
verkligen försökt att pusha mig själv till att arbeta på det här sättet i alla mina kompositioner som jag 
skrivit till det här projektet och gruppen: ”Bear Garden”.  
 

Därför bestämde jag mig tidigt för att skriva helt noterad musik, med undantag för tre kortare solon på 
två av de åtta låtarna. Det var viktigt för mig att arbeta med musik på ett nytt sätt, och jag upptäckte 
snabbt att om det bara är tre solon på en hel konsert så blir de väldigt viktiga. 
 
Då jag valt att bara skriva noterad musik så kanske man kan undra om det alls är jazz, i och med att 
improvisationen saknas, och det är en rimlig fråga. Jag vet inte vad min musik är och jag har svårt att 
baxa in det i en genre då jag känner att jag har influenser från både den klassiska musiken och jazzen 
precis lika mycket som pop och Indie-världen. Vad det ”är” får andra bedöma.  
 
För mig var det väldigt viktigt att också behandla konserten som en helhet. Varje låt har sin egen 
berättelse och det kändes viktigt att berätta om dem. Alla låtar har en direkt anknytning till min 
uppväxt i Lappland och handlar antingen om en vild uggla som min farmor räddat livet på, måsen som 
jag uppfostrat, eller de ”nära döden” upplevelser som jag haft. En berättelse var väldigt avgörande för 
hur min musik skulle formas under kommande år. 
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Varför jazz, och är det min musik?  
 
Att utbilda mig till jazzmusiker är något jag haft som mål sedan jag var 14 år. Det är den första genre 
som jag verkligen kunde uppskatta och även den genre där jag upplevde att målen var tydliga. Jazzen 
har alltid utmanat mig och det är en genre som ställer höga krav på teknik, uttryck och kreativitet. Jag 
säger inte att andra genrer inte ställer liknande krav, vilket jag är övertygad om att det gör, men inom 
jazzen var det väldigt tydligt för mig.  

John Coltrane, Dexter Gordon5, Wayne Shorter6, Stan Getz7 m.fl. var mina första musikaliska 
förebilder och idoler, det var de som satte ribban för hur en saxofon ska låta.  

Musiken som jag skriver idag skulle jag dock inte enbart kategorisera som jazz. Om jag ska vara helt 
ärlig så vet jag inte riktigt vad det är. Musiken har tydliga jazzelement och spelas av jazzmusiker, men 
jag har tagit många element och tekniker från såväl den klassiska världen som dubstep, akustisk indie, 
ambient, hårdrock och folkmusik. Jag lyssnar idag på många artister från olika genrer. Något som jag 
själv inte hade kunnat se mig själv göra för några år sedan. Jag har lärt mig uppskatta och hitta 
underbara element från många olika stilar och jag känner mig mycket öppnare inför alla typer av 
musik. Artister som jag lyssnar på idag är allt från Lubomyr Melnyk, Tigran Hamasyan, Hans 
Zimmer8, Johánn Johánnsson9 till José González, Skrillex10, Bon Iver11 m.fl.  
 
Som jag tidigare nämnt så har jag, ju äldre jag blir, svårare och svårare att relatera till jazzen. Många 
av mina influenser är från jazzvärlden och det är tydligt, men jag skulle inte kalla det jag gör bara för 
jazz. Om jag kallar det för jazz så jämförs jag också direkt med New York musikerna som spelar idag, 
och jag vill inte förknippas med det de gör. Jag vill inte att jazzmusiker ska sitta och bedöma om jag 
har nog mycket ”tradition” i mitt spel, eller fråga sig själva om jag ”verkligen” kan spela då jag inte 
spelar standards. Jag bryr mig inte alls om det och jag vill inte att folk ska tänka i de banorna när de 
hör mig, därför är det nästan bättre att inte kalla det jag gör för jazz.  

 
Även om min musik är avancerad, så är det väldigt viktigt för mig att vem som helst ska kunna 
uppskatta min musik. Jag vill inte att det ska låta svårt eller verka imponerande utan att istället bara 
upplevas som bra låtar. Min musik ska bara vara en färg som kravlöst lyckas beröra. Musiker och icke 
musiker ska båda kunna lyssna på mina låtar och tycka att det där var bra. Först då har jag lyckats.  

Om min musik framstår som det, det kan jag själv inte svara på än. Det är mitt mål, men jag kanske 
misslyckas totalt, eller så funkar det. Det återstår att se.  
 

 
 

 
5 Amerikansk jazzsaxofonist, spelade mestadels swing och bebop.  
6 Amerikansk jazzsaxofonist, känd från bland annat Miles Davis andra kvintett.  
7 Amerikansk jazzsaxofonist, mest känd inom genres som cool-jazz och bossa-nova. 
8 Tysk film-score kompositör, skrivit musiken till filmer som ”Interstellar”, ”Inception”, ”Batman” m.fl. 
9 Isländsk film-score kompositör, skrivit musiken till filmer som ”Arrival” ”The theory of everything” m.fl. 
10 Amerikansk producent, skriver musik inom ”Dubstep” och ”Brostep” genren. 
11 Amerikanskt indie-band. 
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Saxofon som huvudinstrument.  
 
Saxofonen har alltid tilltalat mig och jag har på många sätt känt att det är det instrument som jag 
verkligen kan göra vad jag vill med, även om det har tydliga begränsningar. Saxen är ett väldigt 
formbart instrument och det blir tydligt då soundet kan variera enormt beroende på vem som spelar.  
Jag har alltid varit fascinerad över hur man alltid hör vem som spelar sax, även om det är samma 
instrument så är skillnaden mellan Coltrane och Ben Webster enorm.  
 
Efter att ha övat på saxen i nu 15 år så prioriterar jag väldigt olika nu jämfört med när jag började. När 
jag började spela saxofon så var teknik allting för mig. Jag skulle öva så mycket att jag fick det bästa 
soundet och bästa tekniken. Saxofonister som var oklanderliga var mina idoler då, men ju längre tiden 
går desto mer uppskattar jag misstag, smärta och imperfektion. Ingenting berör mig mer än en 
spirituell saxofonist som kan skrika ut smärta, om man kan göra det så spelar inte den fysiska tekniken 
lika stor roll. Jazzen går, tycker jag, mer och mer åt det ”perfekta” hållet och allting ska vara mer som 
en maskin, något som påverkar mitt spel väldigt mycket. När jag övar så ska allting vara perfekt, men 
om jag lyssnar på musik, exempelvis Bob Dylans rossliga röst eller Coltranes kix, så berör det mig 
mycket mer än någon som sätter allting perfekt utan ansträngning. Jag försöker att alltid ta ett steg 
bakåt och tänka på det när jag övar, vad berör någon egentligen? Enormt luddigt och det går inte att 
definiera, det är därför musik kan vara så magiskt. Men när blir perfektion imperfektion? För mig är 
Coltrane perfektion i icke-perfektion. Enligt Wayne Shorter ska Coltrane en gång ha sagt: (han syftar 
på teknik) ”After all the investigation, the technic and things, the musical technic. It doesn’t matter 
about all that, only if the feeling about the truth is there.”, 12och jag tror att det är något som Coltrane 
funderade väldigt mycket på. Musik måste vara mänsklig och perfektion är inte mänskligt.  

Musiken som jag skrivit till min examenskonsert och mitt band har utmanat mig och även vad jag 
trodde var möjligt att göra på saxen. All musik är skriven efter vad jag ”hört” i mitt huvud och sedan 
har jag tvingat mig själv att lära mig det på mitt instrument. Jag satt aldrig med saxen och testade vad 
som var möjligt, utan allt det som jag skrev fick jag öva i flera månader på att alls kunna spela. Jag 
känner inte heller att jag behärskar mitt material till fullo än, även efter flera års övning på låtarna.  

Musiken består till stor del av väldigt statiska arpeggion som pågår i flera minuter, i symbios med 
variation runt om, och det är väl kanske där svårigheten ligger. Just att det håller på väldigt länge. Jag 
har ofta blivit väldigt utmattad och ibland på gränsen till att svimma, men musiken blir, enligt mig, 
väldigt intressant.  

Många melodier är även skrivna i ett väldigt högt register, oftast i flageolett registret. Jag tycker att 
instrumentets klang i klingande tvåstrukna F och högre har en väldigt behaglig och sjungande klang 
om det spelas på rätt sätt. Dvs att man kan spela i det registret avslappnat.  

Samtidigt som låtarna utmanat mig väldigt mycket så har jag verkligen lärt mig mycket och min teknik 
har öppnat upp sig något enormt! 
 

 
 
 
 
 
 
12 1987, ”A tribute to John Coltrane, Live under the sky”, Label: Columbia – C45136 (DVD) 
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Tema för projektet 
 
Temat för musiken är att den bygger på idéer som jag har för hur saxen ska spelas och att all musik är 
noterad, förutom tre korta solon, där alla utom just det solisten spelar är noterat.  
För mig var det också väldigt viktigt att konserten var en helhet och att det fanns en röd tråd genom 
alla låtar. Varje låt berättar en historia om de upplevelser som jag har haft. 
 
En annan viktig del i mina låtar och min musik är att jag inte försökt att efterlikna det som jag 
upplever är normen inom jazz, jag använder mig exempelvis utav väldigt simpla ackord och ett väldigt 
enkelt och tonalt tonspråk. Jazzen upplever jag ofta är harmoniskt och tonalt komplex. Jag har skrivit 
musik utifrån det jag hör utan att reflektera vad det är för genre jag befinner mig i. Jag har inte skrivit 
musik som nödvändigtvis är saxofonmusik, jag har tvingat fram saker ut saxen som jag aldrig hört mig 
själv göra tidigare. Det har varit väldigt viktigt och lärorikt för mig, just att inte låsa sig. Att låsa sig 
inom en genre är något jag gjort i hela mitt liv fram tills nu och det har varit väldigt befriande att 
släppa på det.  

 
Att skriva för kvartett 
 

Vi började repetera med kvartetten för ca två år sedan, vilket i efterhand var väldigt bra då det var 
skönt att själva grunden fanns när alla andra instrument kom till. Även fast många av låtarna lät 
väldigt bra på kvartett så kunde jag ibland höra ett större sound med fler blås och kanske även andra 
instrument också. Låtar som ”Grandma’s Owl” och ”Kaitum” fick stanna som kvartettlåtar då jag 
kände att det formatet passade låtarna. 

 
Att skriva för sextett 
 
Att börja skriva för sextett var första steget mot ett större och fylligare sound för min musik. 
Svårigheten låg i att den inte skulle bli ”för mycket” utan att allt fortfarande skulle kännas 
organiskt. Trumpet och trombon kändes givet då jag kunde höra att musiken skulle fungera bra ihop 
med den klangen. Det var även relativt enkelt för mig då jag är van att skriva för brass. Trumpet- och 
trombonstämmorna är väldigt utmanande och till en början blev jag nästa lite orolig att det inte skulle 
funka, men efter ett antal repetitioner så började alla stämmor att falla på plats och musiken lät mer 
naturlig. Ett stort problem med min musik är att den till en början kan kännas som flera irrelevanta 
delar som satts ihop, men när man förstår helheten så blir det ett helt annat flyt i musiken. Låtarna 
”Riverside Run” och ”No End” är skrivna för sextett och båda dessa innehåller ett flertal olika delar 
som skiljer sig väldigt mycket från varandra, och det var skönt där att addera trumpet och trombon då 
de bidrog mycket till musiken.  
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Att skriva för septett 
 
Låtarna ”Space”, ”Riverstone” och ”Frippe, the bird” är septettlåtar. 
”Space” och ”Riverstone”: 
Saxofon 
Trumpet 
Trombon 
Gitarr 
Piano 
Trummor 
Kontrabas 
 

På de låtarna kändes det väldigt naturligt att addera gitarren, just för att få en till växel i alla arpeggion. 
Gitarrens roll i alla låtar som den är med i är just statiska arpeggion i två eller tre oktaver, oftast i 32-
dels trioler tillsammans med saxofon, eller saxofon och piano. Det bidrog mycket till helheten och allt 
föll helt plötsligt på sin plats. 
Även här låg svårigheten i att få ett bra flyt i låten och att varje stämma skulle kännas naturlig att 
spela.   
 

”Frippe, the bird” 
Saxofon 
Trumpet 
Trombon 
Trombon 
Piano 
Trummor 
Kontrabas 
 
”Frippe, the bird” var först skriven för horn, men ändrades till trombon. Till min stora överraskning 
så var soundet av två tromboner väldigt mäktigt och passade in väldigt bra här. Trombonens varma 
och fylliga klang lyfte musiken. De två olika trombonstämmorna var ofta skrivna väldigt långt ifrån 
varandra, registermässigt, där första trombon antingen hade en väldigt hög stämma eller spelade 
arpeggiskt, medan andra trombon grävde på botten.  
 
Att skriva för Oktett 
Jag hade länge haft en dröm om att arrangera för större grupper utan att det blir platt och ”för mycket”, 
att det istället bara känns naturligt och organiskt. Där låg också svårigheten, för mig var det viktigt att 
alla instrument hade sin plats och att inget skulle kännas krystat. Till examenskonserten så tog jag 
chansen och arrangerade för åtta musiker, till låten: ”Heliüm”. Förvånansvärt kul men också 
tidkrävande, speciellt eftersom allt är noterat i musiken.  

Fördelen med att skriva för fler musiker är instrumentationsalternativen, att kunna måla med olika 
klangfärger och skapa mycket variation.  
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Medverkande 
 
Martin Wirén – Tenorsaxofon/Flöjt 
 
Spelar på alla låtar.  

 

Joakim Simonsson – Piano 
 
Spelar på alla låtar och är själva motorn i musiken. Väldigt många statiska delar. Är väldigt glad över 
att ha med just Joakim Simonsson i gruppen då han både har en fruktansvärt bra teknik och en stark 
vilja att spela. Han lägger sin färg på många av låtarna, även om allt är noterat, och han har ett enormt 
omfång. Jocke lyckas spela i princip allt jag ger honom, vilket underlättar mycket för mig och alla 
andra. En fantastiskt bra musiker helt enkelt.  

 

Eirik Lund – Bas 
 
Spelar på alla låtar, använder även stråke. Allt är noterat för basen. 
 
Eirik var en av de första jag frågade om att vara med att spela den här musiken. Hans stabila basspel är 
en fröjd att luta sig mot. Eirik besitter inte bara en enorm teknik utan har även en väldigt bra känsla för 
form och sound. En väldigt bred musiker.  

 

Filip Olofsson – Trummor 
 
Spelar på alla låtar. Allting är noterat för trummorna. 

Filip hoppade in i gruppen istället för Gustav Nahlin, då han inte hade möjlighet att närvara. I och med 
detta så var Filip ett självklart val, då han är en av det bästa och bredaste trummisarna som jag känner 
till. Filip har en bra känsla för form och sound, man kan ge honom nästan vad som helst och han fixar 
det. Jag känner också stor tacksamhet att han valde att ta sig an musiken, vilket han gjorde med 
bravur. 

 
Henning Ullén – Trumpet 
 

Spelar på ”Riverside Run”. ”No End”, ”Space”, ”Frippe, the bird”, ”Riverstone” och ”Heliüm”. Allt 
som trumpeten spelar är noterat. 
 
Henning Ulléns trumpetspel möjliggjorde väldigt mycket för musiken. Vi har talats vid om 
trumpetstämman och jag har kollat av med honom vad som är möjligt att göra. Han fick svåra 
stämmor att ta sig an och gjorde ett imponerande jobb. Hennings omfång på trumpeten är stort och det 
är väldigt tacksamt att arbeta med honom.  

 

Filip Tunevi - Första trombon 
 
Spelar på ”Riverside Run”. ”No End”, ”Space”, ”Frippe, the bird”, ”Riverstone” och ”Heliüm”. Allt 
som första trombon spelar är noterat. Oftast i väldigt högt register, eller så spelar trombonen rörelser 
från botten till toppen.  
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Jag har aldrig träffat en trombonist som kan spela högre än Filip Tunevi. Filip är en begåvad musiker 
som gjorde arbetet lätt för mig. Han tog sig an stämmorna på ett sätt som bara han kan göra. Jag 
känner stor tacksamhet över att ha honom i gruppen.  

 

Hampus Adami – Andra trombon 
 
Spelar på ”Frippe, the bird” och ”Heliüm”. Allt är noterat. Andra trombon spelar ofta väldigt låga och 
statiska linjer.  
 
Hampus axlade rollen som andre trombonist med bravur. Han fick spela väldigt, väldigt låga stämmor 
och spelade en stämma som jag tyckte tog musiken till en helt ny nivå. Hampus färgade även av 
musiken med sitt kraftfulla och varma sound.  

 
 
Kim Sundell – Gitarr 
 
Spelar på ”Space”, ”Riverstone” och ”Heliüm”.  Allt är noterat och gitarren spelar nästan bara 
arpeggion.  
 
Kim Sundell hoppade in ganska sent i processen istället för Susanna Risberg, då hon inte kunde 
närvara. Han tog sig an en uppgift som jag tror att få hade klarat. Kims enorma teknik och musikalitet 
fick verkligen musiken att lyfta.  
Kim fick dessutom stämma om gitarren på flera av låtarna för att det alls skulle vara möjligt att spela.  
Känner en stor tacksamhet över att han ville vara med och spela min musik.  
 

 

Material 
 
Här kommer förklaringen och tankarna kring alla låtar. All musik har en genomgående tanke och är en 
del i något större. Låtarna är inte bara kompositioner som jag skrivit för att de var ”bra”, utan all 
musik har en genomgående tanke som ger en helhet.  

 
Grandma’s Owl 
 

Berättelsen om den nedfrusna ugglan som bodde hos min farmor. 

Hela låten är noterad och det finns ingen improvisation i stycket. Musiken är också skriven för 
kvartett: Saxofon, trummor, bas och piano, vilket ger ett väldigt öppet sound. Låten var början på 
konserten för att direkt visa vad det är som jag gör och hur jag tänker kring komposition. Musiken 
bygger på de koncept/regler jag använder mig utav för att skriva musik idag. Saxen spelar mer eller 
mindre konstanta arpeggion som antingen spelas unisont eller med piano. Något som klickar 
tillsammans med bas och trummor. 13 

 

 
 
13 Se bilaga s. 17. 
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Åsksviten 
Del ett 
Sommaren 2014 var jag och min gode vän Emil Nensén ute på vår årliga flugfiskeresa i den 
lappländska vildmarken. I år hade vi bestämt oss får att besöka Kaitumälvens sydligare del vid 
Killingi, en plats med underbar natur och många mil till närmsta människa. Vi hade bestämt oss för att 
vandra ca åtta km söderut längs älven, från närmsta bilväg, för att ta oss till ett sel14 som såg väldigt 
lovande ut. Vi gick upp tidigt för att börja vandra och det gick ganska långsamt då vi hade mycket 
packning och dessutom vadarbyxor på oss. Efter att vi vandrat ca fem km upptäckte vi att vädret 
började bli lite ostadigare, men vi tänkte inte mer på det, dåligt väder är vi bekant med så vi vandrade 
vidare. När vi äntligen kommit fram till selet började vi fiska. Det dröjde dock inte särskilt länge 
förrän vi hörde att åskan börjat mullra ett par mil bort, men vi tänkte inte mer på det, utan fortsatte 
bara att fiska, utvadade till midjan. Efter nån timme började åskan att närma sig allt mer och det 
började nästan bli obehagligt. Vi gick upp ur vattnet, då det inte är särskilt bra att befinna sig i vatten 
om åskan slår i älven. Till slut kom åskan så pass nära att vi blev riktigt rädda och bestämde oss för att 
dra oss tillbaka till bilen som låg ca åtta km uppströms.  
När vi gick tillbaka längs stranden så var åskan så pass nära att vi började att räkna sekunder från det 
att vi såg blixten till att smällen hördes. Man brukar säga att tre sekunder motsvarar en km. När vi 
började gå så var det tio sekunder mellan ljuset och smällen, efter ett tag var det åtta sekunder. Vi 
började springa. Sen blev det sex sekunder, efter det fyra sekunder och vi var livrädda.”Riverside 
Run”. 
 
Riverside Run 
Är första stycket på min åsksvit som beskriver hur jag och min vän Emil flydde åskan sommaren 
2014, Kaitumälven, Killingi. 

Spelas av saxofon, trumpet, trombon, piano, bas och trummor. ”Riverside Run” är ett av två stycken 
med en kort improvisation. Musiken börjar med en lyrisk del där saxen spelar i högt och utmanande 
register tillsammans med trombon, som sedan går över i rörelser som bildar en flytande känsla. I slutet 
av låten finns en bas och trombon feature som sedan går över i en lyrisk melodi. Melodins register ger 
en klang som liknar en Storloms läte.15 

 
Åsksviten, del två 

Mullret var nu så öronbedövande högt att det inte liknade något jag hört tidigare i mitt liv.  
Nu var åskan två sekunder bort och varje gången den slog i så slängde vi oss ner i marken, och till slut 
så insåg vi att: nu kommer den. Problemet var att jag och Emil sprang mellan det två farligaste 
zonerna. Vi sprang i en sluttning där älven forsade på vår vänstra sida och hög höjd fanns på vår högra 
sida.  

Till slut så var åskan rätt över oss och det var som att himlen öppnade sig, och först blev vi helt blinda 
av ljuset för att sen möta det öronbedövande mullret. Vi kastade oss ned på marken, och jag bad till 
högre makter för första gången i mitt liv. Åskan gick förbi oss och samma process upprepades, då 
åskan kom i vågor. Tio sekunder, åtta sekunder, sex sekunder, fyra, två och sen så var vi mitt i den 
igen. Vi tänkte nu: ”Okej, nu dör vi”, och precis då slår åskan ned i älven, 40 meter bort på vår vänstra 
sida, och går rakt genom den blöta mossan och in i oss. ”Kaitum”.  
 
 
 
14 Ett lugnvatten mellan två strömmar i en älv.  
15 Sjöfågel som lever i fjällen.  
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Kaitum 
Är det andra stycket i åsksviten. Spelas på kvartett, sax, piano, bas och trummor. Temat bygger på en 
unison arpeggiodel som spelas med pianot. Musiken är statisk och tanken är att det tillsammans bildar 
en färg. Kaitum är ett av de mer tekniskt utmanande styckena.   

Låten berättar om den panikartade känslan som infann sig just då vi trodde att vi skulle dö. När vi 
sprang för våra liv längst strandkanten för att sedan bli träffade av blixten.  
Kaitum är som en adrenalinkick och börjar i väldigt hög intensitet som håller sig hela låten igenom. 
Låtens mest intensiva delar återspeglar åskan. Det är en av de kortare låtarna.  

 

Åsksviten, del tre 
 

Åskan gick in i oss och slog i min arm. Där och då trodde vi båda att vi skulle dö och men efter att 
åskan kommit och gått fyra gånger så var vi äntligen tillbaka i bilen, där vi satt, skärrade.  
 
Vi bestämde oss ganska omgående för att vi inte kunde bli rädda för att vara ut i naturen, så vi tänkte 
att vi åker ut och fiskar nästa helg igen. Väl ute igen så hinner det inte gå särskilt länge förrän Emil går 
en bit in i skogen och kommer raskt tillbaks och säger: ”Martin, det är färsk björnspillning 20 meter in 
i skogen”, jag svarar: ”Äh, det är säkert lugnt…”. Det dröjer ungefär tio sekunder efter att jag sagt de 
orden som vi hör en Björnhona ca 100 meter inne i skogen framför oss. ”No End”. Vi tog oss levande 
tillbaks till bilen även denna gång. Vi har inte gett upp än och vi bygger varje sommar på förrådet av 
berättelser.  

 
No End 
Är den sista delen i åsksviten. Spelas av saxofon, trumpet, trombon, trummor, bas och piano. Stycket 
beskriver den känsla av hopplöshet och uppgivenhet som infann sig hos oss när björnen var nära. 
Musiken är en blandning av många olika genrer och är även väldigt utmanande att spela. Stora rörelser 
i saxofon, trombon och trumpet. 16Det är den andra låten som innehåller improvisatoriska element.  

 

Space 
Är en låt som är inspirerad av rymden och dess mysterier. Ovanför polcirkeln, i -30 grader Celsius, så 
kan man uppleva en väldigt stjärnklar himmel, något som alltid fascinerat mig och gett mig många 
tankeställare kring mitt liv och min musik. Space spelas av saxofon, trumpet, trombon, gitarr, 
trummor, bas och piano. Musiken beskriver tomhet och leder aldrig hem. Det är bara en konstant 
energi som består av många olika rörelser som tillsammans bildar en gemensam kraft. Arpeggion som 
korsas med livlösa blåstoner som bildar ett kallt sound. 17Space är ett av de kortare styckena. 

 

 
 
 
 
16 Se bilaga s. 18. 
17 Se bilaga s. 18. 
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Frippe, the bird 
 
”Frippe, the bird” är låten som berättar historien om den övergivna måsen som jag uppfostrade. 
Spelas av saxofon/flöjt, trumpet, trombon, trombon, trummor, bas och piano.  
Det mest lekfulla och schizofrena stycket som blandar många olika delar. Frippe är en feature för 
blåset. 18Musiken innehåller många olika genrer, i de olika delarna, och är svårdefinierad. Frippes 
karaktär och klang kan liknas med en Ljungpipare19 och en Fjällripa20.   

 
River Stone 
 

Är en låt tillägnad min farmor. Stycket öppnas med en inspelning där min farmor berättar om sin 
barndom.  

I Sverige på 30-talet såldes barnhemsbarn som slavar till bönder ute på landsbygden. 4-5 åriga barn 
fick arbeta dygnet runt med jordbruket, djuren och hemmen. Det var ett sätt för fattiga bönder att 
slippa anställa folk, det var mycket billigare att bara ”ta hand om” ett barn som kunde arbeta dygnet 
runt utan att säga ifrån. Något som staten blundade för.  

Stycket är en konstant uppbyggnad som speglar smärta. 
Musiken bygger på flera olika rörelser inom alla instrumentgrupper. River Stone är ett av de kortare 
styckena.  

 

Heliüm 
 

Är det stycke som spelas av saxofon, trombon, trombon, trumpet, gitarr, bas, trummor och piano. Hela 
låten (6-7 minuter) bygger på en melodislinga som hela tiden förändras i känsla och 
instrumentation21. Nyckeln upplevde jag låg i instrumentationen. Hur får du en melodislinga på fyra 
takter som upprepar sig i sju minuter att inte bli tråkig? Jag arrangerade så att det skedde en variation 
var fjärde takt. Inte i själva temat, utan istället kompet eller att jag ändrade instrumentationen. Heliüm 
är inspirerat av hur naturen med lång tid formar och förändrar sig, precis som låten.  

 
 
 

 
18 Se bilaga s. 19. 
19 Fjällfågel. 
20 Fjällfågel. 
21 Se bilaga s. 19. 
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Planering 
 
Jag var ute i god tid med att börja arbeta med musiken till min examenskonsert. Arbetet började redan 
2015, då jag började skriva musiken och fundera kring instrumentation och upplägg. För mig är det en 
trygghet att vara väl förberedd och planera i god tid, då jag vet att resultatet oftast blir mycket bättre 
då.  

Det var också väldigt skönt att börja i god tid då all musik är noterad för uppemot åtta personer, vilket 
oftast tar mer tid än man tror gällande komponering, instrumentation, planering, repetition m.m. 
Musiken är också så pass svårspelad att det var viktigt att börja repetera i god tid. Grunden, dvs 
saxofon, trummor, bas och piano, började vi repetera med för ca två år sedan. Resterande 
bandmedlemmar fick hoppa in och börja spela hösten 2016.  

Det kändes bra att grunden satt först, för då var det betydligt lättare för alla andra att haka på. Väldigt 
lärorikt att få arbeta med så pass många musiker, då jag tidigare bara arbetat med fyra eller max fem 
musiker. Allt från planering av repetition, komposition, arrangering, logistik m.m. 
 

Det absolut viktigaste med att börja repetera i så god tid som vi gjorde var att musiken satt när vi 
skulle spela den live. Jag hann tänka många gånger att: ”det här kommer aldrig att hålla live”, men just 
i och med att vi spelat ihop så länge så flöt konserten på bra och musiken höll ihop. 
 

 
Handledning 
Jag har haft Sven Berggren som handledare för mitt projektarbete. Vi har träffats vid ett par tillfällen 
och diskuterat upplägg och vilken riktning musiken ska ta. Jag har även vi ett tillfälle tagit med mig 
inspelningar ifrån våra repetitioner som jag spelat upp för Sven, där och då diskuterade vi 
kompositionerna. Stora detaljer som små. Jag tycker resonemangen vi haft och det som Sven har flikat 
in med har varit väldigt nyttigt och lärorikt. Det är alltid intressant att ta del av en annans idéer och det 
var också väldigt intressant att höra vad Sven tyckte om musiken då det var första gången han hört 
kompositionerna. Sven har även varit väldigt lätt att ha att göra med och jag har inget annat än positiva 
saker att säga om den handledning som jag fått.  

 
Vad händer efter? 
 
Musiken kommer att spelas in och min tanke är att släppa en skiva framöver. Jag tror på att vänta ett 
tag och planera innan skivsläppet. Det gör mig ingenting om det tar flera år innan musik släpps bara 
det görs ordentligt när det väl blir av. 
 
Jag tror mycket på att det ska vara en helhet med musik, mix, omslag och allt runt omkring. Jag har 
funderat väldigt mycket kring just mixningen på musiken. Jag tror att mixen är avgörande även när det 
kommer till jazz och min tanke är att lägga mycket resurser på just det momentet. Då min musik inte 
är som ”vanlig” jazz så tror jag även att mixen kan vara ”poppig”, dvs städad och komprimerad. Även 
om musiken är ganska stökig så vill jag att mixen ska vara ren. 
 
Min gode vän Emil Nensén står för all konst som kommer att finnas med på skivan, och som också 
fanns med på affischen inför den här konserten.  
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Slutreflektion  
 
Jag är supernöjd med resultatet och det blev verkligen över förväntan. Det var dessutom första gången 
musiken framfördes live och att det satt så pass bra som det ändå gjorde känns magiskt. Det känns 
också väldigt bra att jag lyckades med mitt mål, att arbeta fram helt genomkomponerad musik som 
tänjer på gränserna och får det att fungera. Stor eloge också till mina medmusiker som tackade ja och 
faktiskt orkade ta sig an musiken. Jag själv har utvecklats enormt mycket som musiker och jag känner 
att mina ”idéer” börjat att bli förverkligade, även om jag har mycket arbete kvar.  Mina tankar kring 
hur saxen ska spelas och också hur jag ska få in mitt tänk i musik förändras ständigt, men jag känner 
att jag börjar närma mig någonting som jag ändå kan stå för.  

 
För mig har den här musiken betytt väldigt mycket då jag för första gången kan relatera till min musik 
på ett emotionellt plan. Tidigare har jag många gånger bara skrivit musik för att jag gillat soundet eller 
hur det svänger, men nu så har min musik en helt annan innebörd. Jag berättar för första gången min 
historia genom musik, hur mina upplevelser format soundet. Det är något jag hoppas att lyssnaren 
också kan höra. 
 

Om jag ska se kritiskt så finns det fortfarande många saker att arbeta med. Dels den tekniska aspekten 
hos mig själv och mina medmusiker, dels vårat ”flow” som grupp. För mig är det viktigt att känna sig 
trygg i musiken, och jag kan ändå känna att vi kanske inte riktigt är där då allting inte sitter ihop i de 
delar som verkligen kräver det. Dock är jag en motståndare till perfektion och tycker att musik som 
skaver och inte spelas helt perfekt är mer mänsklig och levande, än ”robotjazzen”. Det är en fin 
balansgång och det gäller att hitta den gyllene medelvägen.  
 
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med den här musiken och att också ta den ett steg längre. Vi 
kommer att spela in all musik i KMH studion i maj och juni 2017. Jag har även en tydlig vision om 
hur soundet på skivan ska vara när det kommer till mixning och mastring. Jag tänker ge den här 
musiken god tid för att den verkligen ska uppfylla min vision när jag väl ger ut materialet.   
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Bilagor 
 
Grandma’s Owl. 
 
Exempel på arpeggion i sax och piano hur de korsas med bas och trummor. 

 
 

No End. 
Exempel på stora rörelser i saxofon, trombon och trumpet. 
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Space 
 

Kalla blåstoner korsas med arpeggion. 

 
 

 

Frippe, the bird. 
Lekfull blås-del, där brasset kommer fram väldigt mycket.  
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Heliüm 
 
Melodislingan som upprepas gång på gång.  

 


