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Min bakgrund som musiker 

Jag är uppväxt med mycket musik, tack vare mina föräldrar. Min pappa har sedan länge spelat gitarr 

på hobbynivå och mamma har sjungit i kör. Jag blev väldigt tidigt “utsatt“ för band och artister som 

The Beach Boys1, Michael Jackson2, Prince3, Stevie Wonder4 och The Beatles5. Mina föräldrar gav 

mig vid sex års ålder en nylonsträngad gitarr i födelsedagspresent och började snart lära mig 

instrumentet. Jag lärde mig mycket av min pappa som till stor del är självlärd. Det började med öppna 

ackord, sedan blev det enklare låtar. Därefter fick pappa mig att ta mig an klurigare stycken så som 

”Tears in Heaven” av Eric Clapton6 och ett arrangemang av ”Cavatina”7 för två gitarrer. 

Vid nio års ålder så blev jag tvungen att axla rollen som basist i min kusins garageband. Jag förstod till 

en början inte hur fantastiskt detta val av instrument skulle visa sig vara senare. Men kanske var det så 

att man inte reflekterade så mycket heller över många saker man gjorde när man var liten. 

En sommar när många av mina kompisar var bortresta så spenderade jag mycket tid på att planka 

basgångar på Stevie Wonders ”Songs In The Key of Life”-skiva. Jag stod i timmar varje dag vid min 

lilla CD-spelare på mitt rum och spolade tillbaka flera gånger för att snappa upp vad basen gjorde. Jag 

insåg att jag nog hade lätt för att höra musik och förstå vilka toner och ackord som spelades, när jag 

märkte att många i min omgivning inte hade lika lätt för detta. Min pappa har alltid kunnat spela enkla 

poplåtar på gitarr utan att först behöva lära sig ackorden utantill och jag förstod att jag liksom honom, 

verkade besitta den här egenskapen. Sedan fick jag nys om bandet Red Hot Chili Peppers8 och då 

fastnade jag, som många andra säkert också gjorde, för Flea9 och hans underbart knorriga basspel. Jag 

förstod då lite mer om vad man kan göra med instrumentet elbas. Under högstadiet så hade jag en 

period där jag upptäckte ännu mer ny musik. Detta var mycket tack vare min musiklärare på 

högstadiet, Åke Dahlbäck. Jag upptäckte många basister som Stuart Zender10 (Jamiroquiai11), Francis 

 

1 The Beach Boys var ett amerikanskt rockband som bildades i Hawthorne, Kalifornien av Brian, Dennis och 

Carl Wilson, Mike Love och Al Jardine. 

2 Michael Jackson, född 1958 i Gary, Indiana, var en amerikansk sångare, dansare, låtskrivare och 

musikproducent. 

3 Prince (Prince Rogers Nelson), född 1958 i Minneapolis, Minnesota, var en amerikansk sångare, 

multiinstrumentalist och låtskrivare som kombinerade R&B, funk, soul, pop och rock. 

4 Stevie Wonder (Stevland Hardaway Morris), född 1950 i Saginaw, Michigan, är en amerikansk sångare, 

låtskrivare och multiinstrumentalist som verkar inom soul, pop, R&B, funk och jazz. 

5 The Beatles var ett engelskt rockband som bildades 1960 i Liverpool av John Lennon, Sir Paul McCartney, 

George Harrison och Ringo Starr. 

6 Eric Clapton, född 1945 i Ripley, Surrey, är en engelsk gitarrist, sångare och låtskrivare. Känd både som 

soloartist och som medlem i banden ”Cream” och ”The Yardbirds”. 

7 Cavatina är ett stycke för klassisk gitarr, skrivet av Stanley Myers. Det var ledmotivet i filmen ”Deer Hunter” 

från 1978. 

8 Red Hot Chili Peppers är ett amerikanskt funkrockband, som bildades 1983 i Los Angeles av Anthony Kiedis, 

Michael ”Flea” Balzary, Chad Smith och Hillel Slovak. 

9 Flea (Michael Balzary), född 1962 i Melbourne, är en amerikansk basist som är mest känd för sin medverkan i 

bandet Red Hot Chili Peppers. 

10 Stuart Zender, född 1974 i London, är en engelsk basist, låtskrivare och producent. Han är en av 

originalmedlemmarna i bandet Jamiroquai. 



 3 

”Rocco” Prestia12 och Jaco Pastorius13. Jag insåg att jag kände att musik var någonting som jag ville 

hålla på med ”på riktigt”. Det kändes självklart. Jag flyttade till Stockholm och gick på 

musikgymnasiet Rytmus. Där spelades det och lyssnades väldigt mycket på neosoul14 av artister såsom 

Erykah Badu15 och Jill Scott16. Sedan fanns det några elever som gillade Fusion och Jazz, som 

introducerade mig för musik av Chick Corea17, Allan Holdsworth18, Weather Report19 och Tribal 

Tech20. I det sistnämnda så spelade en av mina största basförebilder än idag: Gary Willis21. Jag började 

intressera mig för improvisationsmusik och jag började någonstans här förstå att övning faktiskt gör att 

man utvecklas. Det kanske låter som ett skämt men jag tror inte det är en självklarhet för yngre 

musiker att man måste öva för att ta sig någonstans. I tidigare år så har jag nog, pinsamt nog, tänkt att 

musiker som är virtuoser på sina instrument har någon slags supermänsklig begåvning. Självklart 

spelar musikalisk begåvning stor roll, men övningsstrategi och timmar man lägger ner åstadkommer 

verkligen framstående prestationer i längden, förstod jag till slut. Jag utvecklades enormt under de två 

första gymnasieåren, träffade massor med inspirerande människor, spelade i en uppsjö av olika band i 

massor med olika musikstilar och lärde mig utveckla mitt gehör till nya nivåer.  

Under det tredje året så blev jag skoltrött, försummade mycket av skolarbetet och misslyckades i 

slutändan med att få tillräckliga betyg för att söka högskolor. Jag hade dock inga planer på det, så det 

var ingen större katastrof just då. När jag gick ut så var jag sugen på att testa på att jobba med något 

vanligt, tjäna mina egna pengar. Så jag började jobba i en butik på Ekerö. Parallellt med detta så 

spelade jag i några olika band. Trots att det var skönt att börja tjäna sina egna pengar så blev jag åter 

sugen på att plugga musik, så jag sökte till Rockmusikerlinjen på Fryshuset. Jag blev besviken när jag 

inte blev antagen men glad några veckor senare när André Ferrari22 ringde och undrade om jag inte 

ville söka till hans experimentella rytmik-linje beat. Jag tackade ja, sökte och kom in. Det var ett 

fantastiskt år. Vi spelade klaves från olika världsdelar, meckade med udda taktarter, polyrytmik och 

                                                                                                                                                                      

11 Jamiroquai är ett brittiskt band som bildades 1992 i London av Jason Luís Cheetham (även kallad Jay Kay”), 

Toby Smith, Stuart Zender, Nick Van Gelder, Wallis Buchanan och Alec Moran. De är ett av de största namnen 

inom den, till största del, London-baserade musikgenren ”acid jazz”, som är en kombination av soul, funk och 

disco. 

12 Francis Rocco Prestia, född 1951 i Sonora, Kalifornien, är en amerikansk basist som är mest känd för sin 

medverkan i funkbandet Tower of Power. 

13 Jaco Pastorius (John Francis Anthony Pastorius III), född 1951 i Norristown, Pennsylvania, var en 

amerikansk elbasist och kompositör. Han är bland annat är känd sin medverkan i bandet Weather Report. 

14 Neosoul är en undergenre till soul, som har element av jazz, fusion, hip hop. 

15 Erykah Badu, född 1971 i Dallas, Texas, är en amerikansk soulsångerska, låtskrivare, producent och aktris. 

16 Jill Scott, född 1972 i Philadelphia, Pennsylvania, är en amerikansk soulsångerska, låtskrivare, poet och 

aktris. 

17 Chick Corea, född 1941 i Chelsea, Massachusetts, är en amerikansk jazzpianist. Han startade, år 1970, det 

elektroniska jazz fusionbandet Return to Forever som på var pionjärer inom genren. 

18 Alan Holdsworth, född 1946 i West Yorkshire, var en brittisk fusiongitarrist och kompositör. 

19 Weather Report var en New York-baserad jazz fusion-grupp som bildades 1970 av Joe Zawinul, Wayne 

Shorter och Miroslav Vitouš. 

20 Tribal Tech var ett fusionband som startades 1984 i Los Angeles, av Scott Henderson och Gary Willis. 

21 Gary Willis, född 1957 i Longview, Texas, är en amerikansk fusionbasist, känd från fusionbandet Tribal 

Tech. 

22 André Ferrari, född 1966 i Stockholm, är en svensk trummis och slagverkare. 



 4 

transkriberade och spelade kluriga Frank Zappa23 riff. Dessutom hände två väldigt livsavgörande 

händelser. Jag träffade trummisen Andreas Hammarqvist som ville ha med mig i ett nystartat 

reggae/soul band. Vi spelade från 2008 och ända fram till 2013 runt i södra Sverige, Tyskland, 

Holland och Österrike. Kulmen var när vi spelade in vårt sista studioalbum hos Magnus Tingsek24 i 

Malmö och när vi sålde ut Nalen i Stockholm. Den andra livsavgörande händelsen under 08/09 var att 

jag träffade min nuvarande flickvän som är den största inspirationskällan till mig någonsin. Hon själv 

är ingen musiker men hon är den som peppat mig att gå utanför min ”comfort zone”. Hon fick mig att 

söka musikhögskolan så det gjorde jag. Det blev dock tredje gången gillt, då jag saknade både 

slutbetyg från gymnasiet och adekvat notläsningsförmåga. KMH-tiden har varit den bästa i mitt liv. 

Kontakterna och möjligheterna är oändliga och jag känner att tajmingen var perfekt att börja när jag 

gjorde för att tillfullo uppskatta detta. Musiken jag komponerar nu reflekterar förhoppningsvis vad för 

influenser jag har haft på min väg hit. 

Jack Of All Trades, master of none. Ett bildligt uttryck som i princip betyder att man är hyfsat bra på 

många olika saker men inte bemästrar någonting. Mitt musikintresse har under åren varit väldigt brett. 

Jag vet inte om det jag lyssnar på idag är någonting som jag kommer lyssna på om fem år. 

Influenserna har kommit och gått för mig och jag kan inte riktigt säga att jag har en husgud som står 

över alla andra. Trots detta så har jag alltid känt att musik är roligt och meningsfullt. Om musik i ett 

sammanhang inte är roligt och meningsfullt, så hittar jag ett sätt att få det att kännas roligt och 

meningsfullt. Att stå och spela covers på en företagsfest kanske inte är det mest stimulerande eller 

åtråvärda arbetet. Jag har hört kollegor säga ”tänk på pengarna” för att ge mening och motivation till 

ett tråkigt gig. Det kanske kan vara ironi i många av fallen, men jag känner nog ändå att det finns ett 

korn av sanning. Det räcker inte för mig att tänka på pengarna, hur tråkigt giget än må vara. Jag känner 

att om det inte känns roligt, inspirerande eller givande på något annat sätt, då kan jag ju lika gärna 

jobba med någonting annat. En återkommande situation som lätt kan suga ur meningen med 

musicerandet för min del när jag själv avskyr låten. Den kanske måste spelas för att det är ett säkert 

kort med publiken, men för mig saknar den totalt känslomässigt värde. I det läget så får man anstränga 

sig lite. Kanske det ändå finns någonting som är bra med låten? Jag kanske kan hitta på någonting som 

är roligt att spela, eller kanske lyssna på en bandmedlem som gör någonting som känns kreativt och 

meningsfullt. Om det inte fungerar, så kanske jag kan fokusera på publiken. Om dem har roligt, så 

kanske det kan ge mening även till mig, om jag är öppen för det. Jag kanske hittar ögonkontakt med 

någon som står och lyssnar och njuter eller så blir jag bara blir glad av att se deras positiva respons. 

Sekunden när jag ger upp och tittar ner i golvet och börjar tänka på annat så är slaget förlorat och då 

kan jag ju lika gärna göra någonting annat. 

Jag har strävat efter att vara kameleonten som passar in i olika ensembler och sammanhang. Jag kollar 

in materialet, spelar vad jag tror att de vill att jag ska spela men med mitt eget konstnärliga uttryck 

som strössel ovanpå. Det är dock svårt att hitta sin egen röst när man ständigt spelar andras material. 

Att medverka i ett projekt som basist känns ofta som en balansgång mellan två poler. På den vänstra 

polen är kreativitet och konstnärligt uttryck, på den högra polen är förväntningar. Om jag bekvämt kan 

ligga på den vänstra sidan så är jag troligtvis med i ett projekt som passar mig och det hjälper mig att 

hitta vart jag vill vara, både som musiker och basist. Om jag av någon anledning lutar mig åt höger så 

 

23 Frank Zappa, född 1940 i Baltimore, Maryland, var en amerikansk kompositör, gitarrist, sångare, debattör 

och satiriker. Musiken var en blandning av flera olika genrer, däribland pop, rock, avant garde, jazz och klassisk 

musik medan texten oftast drev med amerikansk kultur på olika sätt. 

24 Magnus Tingsek, född 1987 i Södra Sandby, är en svensk soulsångare, låtskrivare och producent som bor i 

Malmö. 
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innebär det att jag inte är helt bekväm med att lita på att det jag egentligen vill spela går i linje med 

vad bandledaren, medmusikerna eller artisten förväntar sig av mig. Jag spelar vad jag tror att de vill 

höra istället för att spela som jag vill. Med detta sagt så betyder det såklart inte att jag är opåverkad av 

normer eller regler för hur en basist ska spela. Mycket av det som för mig är vid den vänstra polen 

kanske också är vad en större skara människor och musiker förväntar sig av basister överlag. Men ju 

längre ut på den vänstra kanten jag befinner mig, desto tydligare blir det för mig själv vad jag tycker 

om och hur jag vill låta. Jag tror att detta är ett genomgående dilemma för basister och kanske också 

för kompmusiker överhuvudtaget. Man slits mellan att tillfredsställa förväntningar och att ha ett eget 

konstnärligt uttryck. Jag vill också påpeka att när jag spelar det som jag tror att folk förväntar sig av 

mig så behöver det verkligen inte betyda att jag inte tycker om musiken. Det kan också mycket väl 

handla om att jag inte är bekväm i genren. Dessutom finns det ju genrer som jag gillar att lyssna på 

men absolut inte skulle vara bekväm att spela. Vissa är såklart intressanta att lära sig, men andra 

kanske jag känner är bäst att lämna åt andra.  

Min erfarenhet av komposition 

När jag själv är upphovsman och arrangör till kompositionerna som jag är med och spelar på så blir 

det otroligt mycket lättare att förstå jag vill låta. I vanliga fall så krävs det för mig någon slags 

anpassning till materialet men i dessa fall så är ju materialet anpassat till mig själv som musiker. Jag 

har själv inte skrivit mycket musik, däremot så anser jag att jag har mycket att säga till om när det 

gäller arrangering av andra kompositörers musik. Jag gillar att tillföra, komma på idéer och, om 

möjligt, förbättra det som jag är med och bidrar till som musiker. Jag har också passat på att, som 

tillvalskurser på jazzprogrammet, välja jazzarrangering 2 med Torbjörn Gulz25, storbandsarrangering 

med Ann-Sofi Söderqvist26, stråkarrangering med Joakim Milder27 samt Jazzkomposition med Joakim 

Milder. Alla dessa kurser har verkligen gett mycket till mig både som arrangör och låtskrivare. 

Komposition och pessimism 

Jag är lite av en pessimist. Om jag står inför en utmaning av något slag så har jag ofta inställningen att 

det inte kommer gå att klara av den. Detta är i de allra flesta fallen någonting positivt, för mig. Jag 

gillar att ha den inställningen, dels för att belöningen känns bättre om jag lyckas övervinna 

utmaningen, men framförallt för att det får mig att fokusera bättre och lokalisera mina brister så jag 

kan minimera risken för att det ska gå dåligt. Sedan vid själva tillfället, vilket kan vara en konsert, en 

sökning till KMH eller kanske en anställningsintervju, så kan jag slappna av och totalt sluta bry mig 

om hur det kommer att gå; jag har ju redan vetskapen om att jag har förberett mig så gott jag kan. 

Detta kan dock bli ett problem när man försöker vara kreativ i en kompositionsprocess. Slutmålet är 

inte lika tydligt och ständig självkritik kan bli ett problem, snarare än ett hjälpmedel. Ett ständigt 

mönster i min kompositionsprocess är att inte skriva klart material. Detta leder till att jag samlar på 

mig en hög av bra idéer, som förtjänar en värdig uppföljning. Men den kommer aldrig, på grund av att 

jag har hunnit värderat ursprungsidén väldigt högt och sedan satt en alldeles för hög ribba för den 

eventuella uppföljningen eller bearbetningen av idén. Resultatet blir då att jag, istället för att skriva 

klart låten, står inför ett mentalt problem, som jag känns omöjligt att lösa. Detta var något jag såg som 

 

25 Torbjörn Gulz, född 1965 i Vänersborg, är en svensk pianist, kompositör och arrangör som undervisar i 

arrangering på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

26 Ann-Sofi Söderqvist, född 1956, är en svensk storbandsledare, kompositör, arrangör och trumpetare. 

27 Joakim Milder, född 1965 i Tyresö, är en svensk jazzsaxofonist, kompositör, arrangör, pedagog och 

professor. 
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den största utmaningen i begynnelsen av det här projektet, då jag hade tänkt skriva material för en 

fyrtio minuter lång konsert.  

Tankar om elbas 

Jag har tagit några få lektioner av Jan Adefelt28 i kontrabas. Jag har inte hunnit lägga jättemycket tid 

på det instrumentet, men jag har ändå lärt mig vilka bränder jag behöver släcka först och fått några 

hjälpmedel för att göra det. Dock ser jag mig själv i första hand som elbasist. Elbas är mitt 

huvudinstrument och kontrabas, liksom syntbas, kommer att förbli ett biinstrument. Så känner jag i 

varje fall just nu. 

Elbas, som alla andra instrument, kräver att man hittar ett sound och en tajming som man känner sig 

bekväm i. Trots de många likheterna så är det ett helt annat instrument än kontrabas med en helt annan 

tonal karaktär. Om man spelar pizzicato29 så ger elbas ett mycket mer komprimerat ljud där anslaget 

inte är lika tydligt. Samtidigt så uppnår man längre sustain, vilket ger många valmöjligheter gällande 

när man vill dämpa, höja eller sänka volymen eller spela legato30. 

 

Projektbeskrivning 

Mitt ursprungliga PM för projektet löd som följer: 

Improvisation handlar om att skapa förutsättningar och regler för sig själv, som man sedan förhåller 

sig till för att skapa musik och säga någonting. Komposition känns som att det är nära besläktat med 

detta. Man hittar intryck, i form av konst, musik, text, vetenskap, sinnestillstånd eller vad det nu kan 

vara. Man tolkar sedan detta musikaliskt med sin personliga prägel på det hela, ser vad som dyker 

upp i huvet, när man tänker på dessa ting. 

Jag kommer att utforska olika sätt att utgå ifrån när jag börjar skriva en låt. Exempelvis kanske jag 

bestämmer att en av mina låtar ska handla om rymden. Utifrån det så kanske jag söker efter dikter om 

rymden, tittar på bilder som jag tycker handlar om rymden, osv. En annan mer logisk metod skulle 

kunna vara att skriva något utifrån bestämda harmoniska eller rytmiska regler. 

Min avsikt med detta projekt är att komma utanför min comfortzone, dels som musiker, men 

framförallt som kompositör. Det svåraste med arrangering, låtskriveri och de flesta konstnärliga 

projekt jag tar mig an är startpunkten. När jag sitter där vid pianot och inser att jag inte har någon 

aning om hur jag ska angripa uppgiften det handlar om. 

Jag kommer att repa ihop och framföra musik med en kvartett som jag sätter ihop. Jag kommer att 

skriva och arrangera jazz med fokus på rolig stämföring, ensemblespel och sväng. Sättningen i 

 

28 Jan Adefelt, född 1959 i Norrköping, är en svensk kontrabasist, som arbetar som huvudlärare i kontrabas på 

Kungliga Musikhögskolan. 

29 Pizzicato är namnet på speltekniken där man knäpper på strängarna med fingrarna. 

30 Legato är en musikterm som betyder att tonerna ska bindas samman. På gitarr och elbas innebär det att man 

spelar nästa ton (eller toner) utan nytt anslag. 
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gruppen kommer att bestå av Johannes Jareteg på piano, Morgan Hultgren Wärn på gitarr, Oskar 

Mattsson på trumset samt jag själv på elbas. Det kan hända att jag tar in gäst-solister på vissa stycken 

eller helt enkelt att gruppen utökas om jag märker att det konstnärliga tar en ny riktning, men detta är 

det fundament som jag kommer att börja skriva för. 

Min ursprungsidé som jag förklarar här har ändrats en hel del, men kärnan lyckades jag ändå följa upp; 

att lura mig själv till att skriva musik och sedan framföra den med ensemblen jag nämnt ovan. I det 

sista kursiverade stycket ovan så har jag skrivit att musiken ska vara ”jazz med fokus på rolig 

stämföring, ensemblespel och sväng”. Beskrivningen har ett ganska brett omfång och jag avlägsnade 

mig från ”rolig stämföring” under projektets gång för att snarare skriva enkla, men jazziga melodier 

över ackord på simpla leadsheets. Det är lättare att få en idé som hålls lite öppen att låta bra med 

jazzmusiker, då de troligtvis kommer att sätta sina egna präglar på den så den blir spännande, snarare 

än att skriva, instrumentera och arrangera allt som att det ska vara skrivet i sten från början. Detta 

kändes som en lättare ingång till projektet. 

Att komponera musik har alltid varit en svår process för mig. Det klurigaste är att komma igång och 

det näst klurigaste är att försöka ta sig vidare från grundidén när jag väl kommit igång. Det tredje 

klurigaste är att inte rata min komposition när den är klar. Det här projektet handlade i begynnelsen 

om att med kniven mot strupen tvinga mig själv till kreativitet, med olika medel. Jag skulle utforska 

vilka metoder som krävdes för att skriva musik och vilka sätt som fungerade bättre eller sämre. 

 

Planering 

Jag använde mig av en övergripande strategi för att sätta igång min kreativitet. Denna strategi bestod 

av att bestämma ramarna för projektet snabbt. Jag satte ihop bandet väldigt snabbt, men också 

självklart med stor omsorg. Jag bokade i början på oktober upp rep under hela hösten med bandet för 

att testa material, få feedback och sedan direkt komma tillbaka till ritbordet mellan repen. Jag bokade 

även själva datumet för min konsert så tidigt jag kunde, dels för att säkra att mina föräldrar skulle 

kunna komma ifrån jobb för att komma och se konserten, men också för att verkligen få bandet att veta 

vad som gäller och att jag själv skulle få någonting att jobba emot. Om jag har repetitioner och 

gigdatum eller inspelningsdatum bokade, så tvingas jag med kniven mot strupen att skriva musiken 

och boka lokaler och sätta igång processen. På det sättet jobbar jag som mest effektivt och det 

minimerar risken för att jag ska skjuta upp mina egna deadlines. 

Bandet 

Morgan Hultgren Wärn 

Morgan är en gitarrist av högsta kaliber. Esset i rockärmen i projektet kanske. Vi har inte spelat 

mycket tillsammans, men jag har alltid gillat hans ton, spelsätt samt hans inställning till improvisation. 

Sekvenser och fina linjer är något som han bemästrar och som jag gillar väldigt mycket. Han lyssnar 

på en bred skara genrer, något som jag själv också gör; detta såg jag verkligen som en styrka då jag 

inte var säker på vilken riktning musiken skulle ta.  
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Johannes Jareteg 

Johannes har ett väldigt vasst absolut gehör. Han uppmärksammar saker i replokalen som jag själv inte 

hinner med att uppmärksamma. Han är extremt snabblärd och har spelat väldigt många genrer, vilket 

gör instudering av material väldigt enkelt. Dessutom är han extremt begåvad improvisatör och duktig 

på syntar, vilket jag var väldigt öppen för användandet av. 

Oskar Mattsson 

Sedan skolstarten på Kungliga Musikhögskolan så har Oskar och jag hunnit spelat väldigt mycket 

ihop. Jag upplever att vi redan ifrån början hade ett naturligt sväng tillsammans. Men efter några år så 

känns det ännu mer sammansvetsat och tryggt. Jag är aldrig rädd för att ta ut svängarna rytmiskt, när 

vi spelar tillsammans då jag vet att han kommer att stå bakom mig. 

Förutom dessa anledningarna så är han dessutom en väldigt fin vän och vapendragare som jag lätt kan 

prata med om vad som helst. Det var väldigt skönt att ha någon i bandet som jag vet är ärlig när han 

säger något om mina kompositioner. 

Martin Wirén 

Martin Wirén gästade på två av mina kompositioner, både på tenorsax och sopransax. Han är bra på att 

ge det lilla extra i sitt solospel och det behövdes verkligen i slutet på en av låtarna. När det gäller att 

tolka melodier så är Martin dessutom, i mitt tycke, helt otrolig. 

Mika Olovsson 

Mika är min syster. Då åldersskillnaden är fyra år och jag flyttade ner till Stockholm för att gå 

gymnasiet så har vi inte haft en ordentlig chans att bygga upp en relation till varandra som vuxna, 

förrän nu på senare år. Vi har inte ens spelat någonting tillsammans, vilket för mig känns som en total 

katastrof. Hon har gått på folkhögskola i Härnösand och nu går hon sista terminen på Ingesund. Efter 

Ingesund så kommer hon att flytta till Göteborg, vilket tyvärr gör att vi fortfarande inte kommer att bo 

i samma stad. Hon är en fantastiskt duktig på mallets31 men spelar även trumset i pop/rock genren 

samt kontrabas. Hon har ett bra öra och väldigt bra smak för vad som passar och inte. 

När hon hade examenskonsert hösten 2016 så var det en självklarhet för mig att tacka ja när hon 

frågade om jag ville gästa på några av låtarna. Det kändes också därför extra fint att fråga henne om 

hon ville vara med på en låt som dessutom verkligen behövde vibrafon. 

 

Processen 

Jag satte ihop bandet tidigt på höstterminen. Med ett relativt litet band så var det enkelt att sätta rep. Vi 

bokade fem rep på höstterminen. När första repet bokades så hade jag inget material över huvud taget. 

För att inte kasta bort min egen och mitt bands tid så var jag helt enkelt tvungen att komma med något 

på första repet som ägde rum den 28:e oktober 2016. Jag spelade in materialet, lyssnade, reviderade, 

 

31 Mallets är en familj med slagverksbaserade instrument som där man använder klubbor för att slå på plattor av 

trä, stål eller metall som ofta förstärks av vertikala resonansrör. Plattorna är organiserade enligt tonhöjd, precis 

som på ett klaviaturinstrument. 
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lade till eller tog bort delar för att sedan testa igen på nästa rep, dessutom med några fler 

kompositioner och låtidéer adderade till repertoaren. 

 

Kompositionerna 

Alone 

Den första kompositionen jag skrev utgick, som namnet kanske antyder, från en känsla av ensamhet. 

Jag menar då inte ensamhet som någonting negativt utan snarare ett tillfälligt tillstånd som oftast har 

en avslappnande effekt. Exempelvis när man är under vatten eller sätter mobilen i flygplansläge och 

bara stänger in sig själv ett tag. Den här kompositionen är en 9/8 men noterad som 3/4 för enkelhetens 

skull. Trumstämman spelas, för maximal undervattenskänsla, på pukor med klubbor. Basen spelar 

dämpat, gitarren likaså medan leadmelodin presenteras av en synt. I B-delen så öppnas allt upp lite 

mer. Det skall här erkännas att jag inte är helt nöjd med passagen från takt 22 till 25. Jag ville 

egentligen att ackordet Fm7(b5) skulle hamna på takt 25, inte 24 som är stark taktdel. Att få en 

kontinuerlig basrörelse över alla fyra takterna hade verkligen varit att föredra, men jag kunde inte 

pussla ihop det och jag ville inte kompromissa med melodin. Dessutom tycker jag att det är svårt att 

göra fundamentala ändringar när låten redan är repad några gånger, så det fick vara. 

 

Detta var en enkel låt att komponera. Kanske för att jag hade en väldigt tydlig bild av vilken känsla jag 

ville förmedla med den. Eller så kanske det var det för att jag skrev den när jag var morgontrött och 

saknade min analytiska hjärnhalva. Jag hade, några dagar, läst om Michael Collins, en av de tre 

astronauterna på Apollo 11, den första bemannade månlandningsfärden. Michael Collins blev ensam 

kvar i omloppsbana medan Buzz Aldrin och Neil Armstrong landade på månens yta. Jag har svårt att 

föreställa mig ensamheten när kommandofarkosten åkte runt månen och in i fyrtioåtta minuters 

radiotystnad. Dessutom så var han ju längre bort ifrån jorden än vad någon människa någonsin har 

varit förut. Troligtvis så var denna historia en bidragande inspirationskälla till låten. 

Sleep 

Denna låt är en ballad i frygisk A-moll, kanske omedvetet inspirerad av Esbjörn Svensson Trio. Det 

märkliga är att ackordet D-moll dyker upp utan att det ger illusionen av att tonarten är D-moll. Låten 

känns modal fast ändå inte. En standardlåt som har ungefär samma egenskaper är Nardis (Miles 

Davis). Jag kokade ihop den här kompositionen, som endast bestod av ett åtta takter långt chorus plus 

en introvamp, i all hast dagen innan första repet. 
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Den här kompositionen, likt den första gick smidigt att komponera. Däremot så tvivlade jag väldigt 

starkt på att den hade något bra, fram tills vi testade den på repet. Den var ett utkast, som sedan visade 

sig vara tillräckligt. Martin Wirén fick vara med och förgylla den här låten. 

Ballad of November 

Innan första repet som råkade infalla den 28:e oktober, så var jag tvingad att skriva mer än bara en låt, 

så samma dag så kokade jag ihop den här kompositionen. Den hade ej något namn då, men i efterhand 

har jag bestämt att den handlar om vintermörkret och hur svårt det kan vara att hitta motivation till att 

gå upp på morgonen eller göra någonting överhuvudtaget den här tiden på året. Namnet kom till mig i 

november såklart. Det är en ballad i E-moll som består av två delar. B-delen går i dubbeltempo swing 

och representerar känslan av att man måste ta tag i grejer, när man inte vill eller har ork. 
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Det är otroligt hur kreativ man kan vara under press. Låten kändes bra under första repet förutom en 

passage på slutet av A-delen som har genomgått massor av förändringar, i både melodi och ackord. 

Nostalgia 

Här bröt jag min första regel. Istället för att skriva ytterligare en låt ifrån grunden så tog jag friheten att 

göra ett ansiktslyft på ett gammalt alster från mitt projekt som jag drev under mitt första år på 

Kungliga Musikhögskolan. Jag raderade i stort sett allt förutom A-delen. Detta var vad jag behöll. 

Tonarten är också sänkt från D-moll till C-moll. 
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Efter min första handledarträff med Torbjörn Gulz så fick jag rådet att skriva ett interlude till denna, 

som dels fick fungera som intro men också som överlämning mellan solister. Interludet blev också ett 

väl behövt avbrott ifrån A-delen, som jag tycker kunde bli lite tjatig efter några repriser med solo över 

den. 

 

 

Jag försökte genom den här låten att uttrycka hur det känns för mig att besöka platser där jag har 

många barndomsminnen ifrån. Det är svårt att sätta fingret på varför, men för mig känns det ofta som 

att någonting inte står rätt till längre. Saker har förändrats i min frånvaro, inte nödvändigtvis till något 

sämre, men det känns ändå fel. Troligtvis är det till stor del jag själv som har förändrats och minnena 

från platserna ifrån min barndom kanske inte är så glasklara som jag tror. Min syn på omvärlden är 

också troligtvis väldigt annorlunda. Slutligen känns det konstigt att behöva svälja att saker händer och 

förändras, i ens frånvaro. Det är inte sorgligt, utan snarare nostalgiskt. 

Det var svårt att få den här låten att kännas naturlig. Det kändes som om vi i bandet ville åt lite olika 

håll tempo och stilmässigt. Men efter att ha testat att dra upp och ned tempot några gånger så fastnade 

vi till sist i någonting som kändes bra. Oskar Mattsson bjöd på genialiska handtrummor vid 

konserttillfället; någonting som hittills aldrig hade testats. 
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Ocean Current 

Ännu en undervattenslåt. Men grundtanken var att illustrera känslan av att vara i en ström som är på 

väg framåt. Att vara omgiven av drivna människor som vill samma sak, att saker allmänt går som 

smort i livet. Det är obeskrivligt härligt om man hinner stanna upp och uppskatta det. Då jag gillar att 

dyka så kommer återigen inspirationen därifrån. Jag valde att göra en 7/8 i 4+3 gruppering för att det 

känns väldigt ”framåt”. Till detta så valde jag ett lydiskt landskap och en enkel melodi. Voilà! 
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Source 

Den här låten kom till på exakt samma sätt som ”Ocean Current”; under en övningssession med min 

elbas. Jag jammade fram melodin och harmoniken och efter en kvart så var den i stort sett färdig att 

skrivas ned. Jag var lite osäker på vad som skulle hända i de sista åtta takterna på B-delen men det 

kom till mig när jag skulle skriva ner allting i notskrivningsprogrammet Sibelius. 

En snabb 3/4 i E-dur. Ett raskt tema som ligger bra till på elbasen. Allt bygger lite kring den här 

frasen: 

 

Den här låten är till största del sparsam med harmoniska förändringar. A-delen består av endast 

tonika32 och subdominant33 medan större delen av B-delen växlar mellan subdominantparallellen34 och 

subdominanten. De åtta sista takterna i B blir det som bryter av när följande händer: 

 

Den här låten handlar om filosofen Platons idévärld35. Då det gick så enkelt och snabbt att skriva just 

den här kompositionen så föreställde jag mig att det någonstans på ett metafysiskt plan, existerar ett 

 

32 Tonika heter en av tre rollerna som ackord i tonarten kan inneha enligt harmonilärans funktionsanalys. 

Tonikan innehåller första, tredje och femte tonen i skalan, vars tonart man befinner sig i. I E-dur så blir dessa 

toner E, G# och B. 

33 Subdominant är namnet på en av de tre rollerna som ackord i tonarten kan inneha enligt harmonilärans 

funktionsanalys. Subdominanten innehåller skalans fjärde, sjätte samt första ton. 

34 Subdominantparallell är en harmonisk funktion inom funktionsanalysen, som har två gemensamma toner 

som subdominanten. Subdominantparallellen innehåller andra tonen, fjärde tonen och sjätte tonen. 

35 Platons idévärld är den sanna och totalt objektiva verkligheten. Vi människor är dock fast i det han kallar för 

”sinnevärlden”, vilket enligt honom bara är skuggor av det som finns i idévärlden. 
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evighetshav av idéer koncept. Kanske hade jag tur och fick någon slags kontakt med det här havet och 

enkelt bara kunde ta med mig vad jag ville tillbaka? Platons idévärld var ju enligt honom verkligheten 

så som den är på riktigt. Men där fanns inte bara idéer som finns i vår verklighet utan även idéer om 

framtida ting, samband och saker som vi inte ännu upptäckt eller som kanske bara är sägner och påhitt. 

Litterära figurer och väsen från folksägner och religioner finns ju avbildade i vår sinnesvärld och även 

om vi inte med våra mänskliga sinnen kan verifiera deras existens, så existerar dem ändå fortfarande 

som en idé i idévärlden. Finns skulpturen kanske redan innan konstnären hugger fram den? Jag är själv 

inte speciellt andlig av mig, men det finns verkligen stunder då det är väldigt enkelt att hitta på saker, 

som att man bara tar dem ur luften. Samtidigt måste jag ibland kämpa och traggla i timmar utan 

resultat. 

Wayne 

Jazzkomposition med Joakim Milder är en fantastisk kurs som jag läste under hösten 2016. En av våra 

uppgifter var att välja en av tre Wayne Shorter36 låtar att harmonisera om den. Efter detta skulle vi 

göra en basgång, som ”svarar” på melodin. Jag valde ”Iris” och resultatet blev fint. Men det var 

väldigt svårt och tog sin tid. Det var väldigt svårt att tänka bort originalackorden på ”Iris” när jag satt 

och jobbade med omharmoniseringen. Jag fick verkligen sitta och testa många olika varianter på 

ackord efter varandra länge för att hitta vad som skulle fungera bäst. Det fanns så många parametrar 

att tänka på. Att ett ackord låter bra mot melodin på samma ställa är ju en sak, men sedan måste ju 

ackordföljden helst låta naturlig i sig och det var det kluriga. Den skrivna basgången lever lite sitt egna 

liv tyvärr. Jag fick inte till den konversation mellan de två stämmorna, som jag hade hoppats på att 

lyckas med. 

 

36 Wayne Shorter, född 1933 i Newark, New Jersey, är en amerikansk jazzsaxofonist och kompositör. 
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Som en bonus, om vi hade tid så fick vi jobba vidare med uppgiften med att skriva en helt ny melodi, 

utifrån den nya harmoniken. Jag skrev en ny melodi som jag är väldigt nöjd med. Efter lite ruckande 

på ackorden så blev det en helt egen komposition som man förhoppningsvis kan höra, är inspirerad av 

Wayne Shorter. Men den här fasen var heller inte enkel. Här blev det kluriga att radera ut Wayne 

Shorters originalmelodi som vid det här laget hade etsat sig fast i min hjärna. Men till slut så kom och 

jag igång och efter mycket pusslande så blev det ett bra resultat. Värt att notera är arrangeringsbrottet 

jag begått i takt 13. Basfiguren och melodin har ganska olika stämmor i takt 12, men sedan landar de 

båda på samma ton på takt 13. 

Den här låten tog lång tid att klura fram men med det fina resultatet så var det mer än värt besväret. 

Den har enligt alla i bandet en förmåga att förtrolla en när man spelar solo. Harmoniskt så känns den 

som ett kretslopp som aldrig vill ta slut. Det går liksom runt i all oändlighet på något sätt. 
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Ardor 

Ardor är en gåva och en hyllning till min flickvän och sambo. Ardor är engelska för glöd eller hetta. 

Jag tänkte att ”nu ska jag skriva en kärlekslåt”. Låten blev ett riktigt verk. Detta är den enda låten som 

i stort sett var färdigarrangerad från start. Melodin passade inte för bas, gitarr eller piano men jag 

hörde sopransax tillsammans med vibrafon i mitt huvud. Detta skulle klinga fint så jag bestämde att 

Martin Wirén och min syster Mika Olovsson, skulle få vara med och gästa på den. 

Detta är nog det bästa jag har skrivit och den kom till mig som en blixt från klar himmel. Jag vaknade 

morgonen den 14:e december och befann mig i ett märkligt tillstånd. Jag hade helt klart för mig hur 

låten som spelades i mitt huvud skulle vara. Jag tog vara på det här tillståndet och satte mig direkt vid 

datorn för att skriva ner den i Sibelius. Den börjar med ett simpelt intro som spelas av vibrafon och 

piano. Det blir en speciell klang när man blandar dessa instrument. Genremässigt så känner jag nog att 

den är inspirerad av Pat Metheny Group37. 

 

Detta följs av en A-del, där sopransax och vibrafon spelar melodin unisont. Det häftiga med att blanda 

vibrafon och sopransax är att vibrafonen accentuerar tonanslagen vilket enligt mig ger större vikt till 

fraserna. Speciellt nöjd är jag med partiet mellan takt 13 och takt 18 där samma figur upprepas fast i 

olika modus för att sedan knytas ihop och landa på Eb igen. I takt 18 – 21 så framförs introfiguren 

igen av pianot. Även i takt 12 så kommer en variation på introt i pianostämman. 

I denna A-del så tog jag ett bassolo mellan de andra solisterna. Det var en klurig vända att spela solo 

över då tvåtakten rör till det i periodkänslan. 

 

37 Pat Metheny Group är en jazz fusion-grupp som bildades 1977 av Pat Metheny och Lyle Mays. 
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Efter denna A-del så kommer en 6/4 del där piano och gitarr tillsammans gestaltar melodin, i en Cb-

lydisk atmosfär. 

Detta följs av en solodel, som även återkommer som outro i slutet. Första solot tog Morgan och i 

outrot så tog Martin ett bombastiskt solo som avslutning på hela konserten. Denna del är också i 6/4, 

men med följande harmonik: 

 

Förutom de här delarna så tillkom ett interlude, då jag kände att det behövdes en naturlig övergång 

tillbaka till introt igen. Interludet är den enda delen som jag skrev till i efterhand. Det blev snyggt och 

naturligt direkt, ansåg jag när vi hade testat den första gången. 
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Låtlistan 

Preliminär låtlista 

Jag tycker att en bra låtlista ska sättas ihop med omsorg för att skapa en dramaturgisk kurva för 

konserten. Jag lade ner mycket tid och tanke på detta. Dels ville jag få hela konserten att kännas som 

en längre komposition, en ”storform”; dels ville jag separera på låtar där samma solist har solo hela 

tiden. Den biten var speciellt svår då Johannes och Morgan hade flest solon av oss. Det blev helt 

enkelt en stor mängd gitarr och pianosolon istället. Till en början såg låtordningen ut som följer. Några 

egenskaper för låten plats ses i spalten till höger. Solo-ordningen står i paranteserna. 

1. Ocean Current  - Forte, lydisk, uptempo, udda taktart (Gtr. Pno.) 

2. Alone  - Mezzoforte, mystisk harmonik, groovig (Bass Pno. Gtr.) 

3. Ballad of November - Piano, moll, ballad/swing 8-delar (Pno. Bass Dr.) 

4. Nostalgia - Mezzoforte, moll, uptempo (Gtr. Pno.) 

5. Wayne - Crescendo hela låten, moll, slow swing vals (Bass Pno. Gtr.) 

6. Sleep  - Piano, frygisk, ballad, Martin gästar (Pno. Tsx. Gtr.) 

7. Ardor  - Forte, dur/moll, Mika och Martin gästar (Gtr. Bass Sop. Sax) 

8. Source - Forte, dur, uptempo (Gtr. Pno.) 

”Ocean Current” kändes som en given första låt. Oavsett vad för typ av berättelse man försöker 

förmedla så tycker jag att om att börja med antingen en smäll eller att man sakta smyger igång. Jag 

föredrar ofta smällen, då det känns naturligare för mig. Samtidigt är det skönt att börja med en låt som 

går i udda taktart för att hålla alla musiker på tårna. ”Alone” hade alltid på repen känts trygg. 

Dynamiskt så är den lite dovare i klangen och inte lika intensiv som ”Ocean Current”. Att ha ”Ballad 

of November” som tredje låt var motiverat med att det är skönt att ta ner det ordentligt. ”Nostalgia” tar 

upp tempot och intensiteten men stannar kvar i moll-klangerna. Lika så gör ”Wayne” och ”Sleep”, 

men avslutningslåtarna ”Ardor” och ”Source” är båda lite gladare och samtidigt energiska. ”Ardor” 

och Sleep” var tvungna att vara i den ordningen då jag tyckte att det vore konstigt att ta bort gäster och 

sedan ta upp dem igen. Jag tänkte att ”Source” var den mest peppande låten och att den skulle vara sist 

av den anledningen. 

Slutgiltiga låtlistan 

När vi för första gången repade kompositionen ”Ardor” med Mika och Martin så kändes det plötsligt 

som att det var en solklar sista låt. På grund av detta så fick jag tänka om. Det kändes också mest 

naturligt att inte presentera någon som sedan ska gå av scenen låten efteråt, så därför beslöt jag att vi 

skulle spela ”Source” som sjätte låt och flytta ned ”Sleep” och ”Ardor”. Detta bidrog dessutom till att 
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bandet växte mot slutet på konserten, vilket kändes helt naturligt. Allt kändes här väldigt tryggt och 

bra. Den slutgiltiga låtlistan fick se ut såhär. 

 

1. Ocean Current 

2. Alone 

3. Ballad of November 

4. Nostalgia 

5. Wayne 

6. Source 

7. Sleep 

8. Ardor 

Det kändes som att det behövdes ett avbrott från vemodiga och dystra klanger efter ”Wayne”, så 

”Source” fick fylla en upplyftande funktion som konsertens sjätte låt. När ”Ardor” hamnade sist så 

byggdes bandet på vid de sista låtarna, vilket kändes mest naturligt. 

Val av solister gjordes med stor omsorg. Jag ville verkligen inte spela solo i alla mina musikstycken, 

då jag finner det mer spännande att kompa intressanta solister än att själv spela solo. Dessutom anser 

jag att basens roll ändå i första hand är att kompa. Därför gav jag det mesta till Johannes och Morgan. 

Mika, som är klassiskt skolad kände sig inte bekväm i att ställa sig och improvisera inför en publik, så 

hon avstod ifrån att ta ett solo. 

Repetitionerna 

Första repet 

Datumet var den 28:e oktober 2016. Vi samlades i rum 4501 på skolan för instudering av det material 

jag hade gjort i ordning. Jag delade ut noten på ”Alone”. Jag instruerade Oskar att spela ”puttrigt” och 

Morgan att spela ackorden med valfri improviserad afro-beat rytm. Johannes fick spela melodi och vi 

testade att loopa några chorus för att melodin och kompet skulle kännas tryggt. Utan att vi bestämde 

någonting så tog Johannes ett solo. Vi spelade vidare och jag och Morgan spelade också varsina solon. 

Första intrycket efteråt var att jag hade satt ihop rätt band och att alla förstod exakt vad jag menade 

med kompositionen. Den andra låten vi gav oss på var ”Nostalgia”. Den kändes också bra, men inte på 

samma nivå som ”Alone”. Någonting i groovet var svårt att få till. Den tredje låten som vi testade var 

”Sleep”. ”Låtex3” var arbetstiteln då. Det var verkligen ett utkast, tänkte jag då. Den skulle behöva 

bearbetas eller utökas en hel del, så jag hade inga stora förväntningar på hur det skulle låta. Vi testade 

att spelade igenom det som fanns och det blev ändå en bra version. För att vara en första 

genomspelning så kändes det helt fantastiskt. Jag lät det vara lite öppet, om jag skulle skriva vidare på 

”Sleep” eller behålla och utgå ifrån det som redan fanns. Jag upplevde en stark känsla av att hamna i 

trans när vi spelade låten, i positiv bemärkelse.  

Jag var otroligt nöjd med allas insatser på det här repet och kände efteråt att det här skulle bli en rolig 

termin. Jag kände också att den barriär av självkritik och prestationsångest som hindrat mig från att 

skriva musik härmed var riven. Det kändes fantastiskt att få höra mina idéer komma till liv. Dessutom 

upplevde jag att de andra i bandet också tyckte om materialet. Uppfylld av glädje och lättnad så såg 

jag med spänning fram emot att skriva mer musik och att repa snart igen. 
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Andra repet 

Den fjärde november så sågs vi i rum 4511. Till det här repet så lyckades jag knåpa ihop två färska 

kompositioner. ”Ballad of November” som ej ännu hade fått den titeln då, var en av dem. På 

förmiddagen samma dag så satt jag och spelade bas. Jag skrev i all hast den andra nya låten som 

senare skulle få heta ”Ocean Current”. Fokus under denna repetition fick bli att testa de här nya 

låtarna. Intrycket av ”Ballad of November” kändes helt OK. Låten lät bra men de sista två takterna i 

A-delen hade en subdominantmoll-feeling som jag inte alls gillade. ”Ocean Current” kändes rolig och 

spännande. På grund av notläsningssvårigheter och udda taktarter så satt aldrig melodin helt, men vi 

hade en bra inställning till hur låten skulle spelas och det fanns ett bra sväng. Sedan hann vi igenom 

det tidigare materialet åter igen. Allt kändes bra och kul. Johannes förslog att låten ”Sleep” borde ha 

sopransaxofon. 

Efter det här repet så kände jag mig långt före min tidsplan och tänkte att det inte behövde vara en 

katastrof om jag inte hann skriva mer material till nästa rep som var en och en halv vecka senare. 

Tredje repet 

Det tredje repet inföll den femte december. Vi hade egentligen tänkt repa en gång till i november men 

det blev inställt på grund av diverse dubbelbokningar och missförstånd. Under det här avbrottet så fick 

jag tid att tänka igenom hela konceptet och sätta titlar på de två låtarna, ”Ocean Current” och ”Sleep”, 

som tidigare bara hade arbetstitlar. Sedan hann jag även skriva två helt nya låtar. Det kändes bra att 

spela ”Source”, men framför allt så kändes den andra nya låten ”Wayne” som en succé. Jag vågade 

inte alls vid det här laget ta ett solo på den då jag kände att jag inte hade spelat in mig ordentligt i den 

svåra harmoniken. Utöver detta så testade vi ”Ballad of November” som vid det här laget hade fått en 

ändring, i båda melodi och ackord, i slutet på A-delen. Detta kändes mycket bättre. Vi hann känna på i 

stort allt gammalt material förutom ”Alone”, som vi ej hann med. 

”Wayne” var svår. Den skulle kräva många genomlyssningar och genomspelningar för att jag skulle 

känna mig bekväm i den. Samtidigt så kändes det som den starkaste låten vid det här laget och jag 

gillade inte alls att inte ännu känna mig bekväm med harmoniken. Både Johannes och Morgan spelade 

så självklart, så naturligt musikaliskt på ”Wayne” och detta eggade upp mig till att inkorporera den i 

min övning för att själv kunna känna att den var naturlig. Att vi inte hann spela ”Alone” var inte någon 

större katastrof. Den kändes väldigt säker och bra under de tidigare repetitionerna. 

Fjärde repet 

Den 16:e december skulle vi repa. Förmiddagen två dagar innan repet skrevs låten ”Ardor”. Allt utom 

interludet var vid det här laget skrivet, men formen var inte helt klar i mitt huvud. Morgan var tyvärr 

sjuk vilket innebar att vi bara fick en genomspelning på pianotrio. Jag visste att vi skulle ha sopransax 

och vibrafon med men det kändes viktigt att vi i kompet hann känna på den innan gästerna var med 

och repade. Vi tog oss igenom en version men det blev mycket krånglig notläsning för Johannes då det 

leadsheet jag hade med inte var det tydligaste. Dessutom hade jag lyckats boka ett rum utan piano, så 

första timmen av repet gick till att försöka hitta någon student som var villig att byta replokal med oss. 

Projektet kändes lite segt vid det här laget. Det var mest på grund av det misslyckade repet men också 

kanske att jag behövde jullov för att sedan ta nya tag. Jag var fortfarande övertygad att ”Ardor” var en 

fin låt, trots att repinspelningen lät väldigt ”snubblig”. Jag släppte tankarna på projektet här och tog 

jullov. 
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Femte repet 

Den sjunde februari så kom saxofonisten Martin Wirén. Han hade fått instudera materialet i förväg och 

var således väl förberedd. ”Sleep” spelades på tenorsax istället för soprasax, då Martin tyckte att det 

skulle låta bättre. Detta var också någonting som Torbjörn nämnde under vår handledarträff. Morgan 

som var borta repet innan fick känna på låten ”Ardor” och Martin fick känna på båda sina insatser. 

Martin hade en bra inställning och spelade fantastiskt fint på båda låtarna. Efter ”Sleep” så 

kommenterade han att han inte alls kände sig hemma i tonmaterialet, något som överraskade mig 

starkt efter att ha hört honom spela den. Det lät i mina öron jättebra. Det kändes fortfarande som att 

”Ardor” inte var fulländad, men sedan så var vi ju inte heller fulltaliga på den. 

Sjätte repet 

Den tionde februari så kom min lillasyster Mika på besök och vi repade ”Ardor” med fullband. Vi 

lånade en gammal Musser vibrafon av skolan, som tyvärr inte lät som hon hade hoppats på, men 

förutom det så fick vi till låten riktigt bra. Den lät faktiskt så bra så att vi kände att det skulle vara den 

sista låten på konserten. Vi körde igenom ”Sleep” igen medan Martin fortfarande var kvar och sedan 

körde vi igenom ”Wayne” och ”Alone” för att det var en tid sedan senast vi spelade dem. 

”Ardor” var en hit. Nu hade vi tillräckligt med material för en konsert. Jag funderade på om jag skulle 

försöka skriva någonting mer där jag kunde utnyttja vibrafonen, men det fick utebli på grund av 

tidsbrist. 

Sjunde repet 

På grund av min medverkan i några andra projekt, i och utanför skolan, samt faktumet att de övriga i 

bandet också hade mycket att stå i, så tog vi en längre paus igen. Den 28:e februari sågs vi i 

originaluppsättningen (kvartetten) för att spela igenom allt. Jag hade vid det här laget också bestämt 

mig för att inte skriva några fler låtar; detta var något som jag hade lämnat öppet för tidigare, med 

tanke på att Mika bara medverkade i en låt. Jag beslöt att det blev mindre stressigt och en bättre 

konsert om vi fokuserade hårt på det vi hade. Jag hade nu åtta kompositioner till konserten och det 

kändes tillräckligt och bra. ”Nostalgia” var vid det här laget det enda problemet. Någonting med 

tempot eller groovet kändes inte självklart, plus att jag själv hade lite svårt med formen på låten. Vi 

gav den lite extra tid, testade att justera upp och ned tempot, utan att riktigt hinna bli nöjda. Dessutom 

så blev jag flera gånger bortvillad av formen i låten, som är lite speciell. Resten kändes bra och tryggt. 

Det kändes vid det här laget som att konserten skulle bli bra. Vi hade en bra låtlista och det kändes 

tryggt att ändå ha två rep kvar då vi kunde repa på ”Nostalgia”. 

Åttonde repet 

Två dagar innan konsertdatumet så sågs vi och körde igenom hela låtlistan. Martin kom också förbi 

och spelade på låtarna han skulle vara med på. Vi etablerade här för första gången ett svängigt och bra 

komp och tempo på ”Nostalgia” och för första gången så började den också kännas trygg. 

Den enda oron jag hade vid här laget var mellansnacket. Några av de äldre kompositionerna kändes 

lite plojiga, som att vi hade tröttnat på att spela dem seriöst. Detta var samtidigt ett tecken på att vi 

kunde materialet väl, så allt kändes ändå väldigt tryggt och bra. 

Genrepet 

Efter en något stressig morgon då jag och min syster, med lånad bil hämtat en vibrafon i Värtahamnen 

och jag stressat iväg till en anställningsintervju, så genrepade vi till sist och körde igenom allt material.  
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Allt kändes helt perfekt och jag blev rörd över att tänka på hur mycket tid alla har varit villiga att lägga 

ned för att det här skulle bli en bra konsert. All min tidigare oro inför examenskonserten hade vid det 

här laget släppt totalt. 

 

Handledarträffar 

Jag och Torbjörn hann tyvärr bara ses en gång på grund av dålig planering och kommunikation från 

båda håll. Men den gången vi hann ses, den 31:a Januari, så hade han grundligt gått igenom alla 

leadsheets och kompskisser. Jag fick många tips om att stava om ackord och skriva saker tydligare här 

och där. Men de stora och mest hjälpsamma tipsen var nog följande: 

- Gör en setlist. Tänk storform. Anpassa material efter setlisten för att skapa en bra 

helhetsupplevelse. 

- Tänk över om basgången på Wayne verkligen ska dubbas av piano (vilket det initialt var tänkt 

att det skulle göras) 

- Bestäm solister och soloordning på allting, gärna med tanke på hur låtarna ligger i ordningen. 

- Det borde verkligen vara tenorsax på ”Sleep”, inte sopran. Om du inte vill ändra tonart till 

Cm. 

Jag tog åt mig av alla de här tipsen och när jag tittar tillbaka på mina anteckningar så kändes de alla 

ovärderliga med tanke på hur stor inverkan de hade på konserten i helhet. 

 

Konserten 

Vi samlades kl. 16:00 vid Lilla Salen för soundcheck. Patrik Arnekvist var ljudtekniker och gjorde ett 

fenomenalt jobb under hela soundcheck. Det gick smidigt och vi hade fantastiskt bra medhörning, 

allihopa. Några problem uppstod, som att trumsetet läckte in i vibrafon-mikarna men detta löste 

ljudteknikern med nya mikrofoner. Jag träffade min familj för att äta middag innan konserten och jag 

kände att jag hann andas ut lite. Sedan var det dags för konsert. 

Konserten var en total succé. Alla versioner av låtarna blev de bästa hittills, kände jag. Jag var lite 

nervös men inte för nervös. Att hålla låda framför en publik har aldrig varit min starka sida. Jag hade 

förberett saker att säga men i stunden så kändes de alldeles för pretentiösa, så jag improviserade det 

mesta av det jag sa. Av någon konstig anledning så blev jag ändå nöjd med hur jag skötte mitt 

mellansnack. 

När vi spelat första låten, ”Ocean Current”, och fick applåder så kändes det som att allt fungerade bra. 

Jag upplevde att vi i bandet lyssnade väldigt mycket på varandra när vi spelade och att vi dessutom 

hade fantastisk medhörning till hjälp. Stämningen i rummet kändes fantastisk. Den kändes liksom som 

mer högtidlig än vad jag hade föreställt mig tidigare att den skulle vara. 

Vi satte raskt igång med ”Alone”. När låten var slut så kändes det naturligt att säga hej till publiken, 

välkomna alla och presentera mitt projekt. Konserten flöt på bra och stämningen i publiken kändes 

bra, i alla fall ifrån mitt håll. 
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”Ballad of November” spelades som tredje låt och trots att vi kändes samspelta och trygga ifrån start 

så upplevde jag att den här känslan bara blev mer och mer verklig under konsertens gång. Musik ska 

vara någonting levande och det är fantastiskt när man känner att man kan uppleva varenda sekund och 

att alla andra i bandet dessutom också verkar göra det. 

Jag spelade introvampen på ”Nostalgia” och när den mynnade ut i första temat så överraskades jag 

starkt av Oskars handtrumspel, som aldrig tidigare testats. Morgan spelade första solot. Varje ton hade 

en mening, ett syfte som kändes lika självklart som om han hade samtalat med mig. Johannes tog över 

och spelade ett fantastiskt solo. Men det mest fantastiska levererade han i låtens slut, där vi precis på 

genrepet har bestämt att den ska sitta ihop med den nästkommande låten, ”Wayne”. 

Johannes satte i avslaget igång ett helt otroligt pianointro på ”Wayne”. Klangerna kändes som om de 

kom ifrån en annan planet. Wayne blev fantastisk, mycket tack vare introt. Första choruset kändes 

skört, kanske mer piano pianissimo än hur vi spelat den förut. Trots att ”Nostalgia” har en allvarsam 

framtoning så kände jag att ”Wayne” ändå tog det till en ny nivå. Den är inte lika sorgsen kanske, men 

däremot så känns melodin som att den sjunger ut sin smärta över någonting. Oskar lekte runt med 

triolerna. Morgan spelade melodin med stark övertygelse. Jag hamnade i något slags trans i mitt 

bassolo och hittade ut först efter hela fem chorus, då Johannes tog över. I Morgans solo och sluttemat 

är ”Wayne” i sitt klimax. Oskar lekte runt med triolerna. Johannes kompade på ett fylligt sätt och jag 

drogs mellan de här två världarna. 

Efter Wayne så hade min initiala nervositet inför att prata med publiken totalt släppt. Jag presenterade 

Martin Wirén och vi spelade en fantastisk version av ”Sleep”, som jag fyndigt nog i mitt mellansnack, 

försäkrade publiken om att den handlar om sömn. Vi uppnådde här det perfekta stadiet som vi strävat 

efter på repen. Känslan av att vara mellan sömn och vakenhet, kanske i en bil eller något. Låten bara 

lunkade bara på utan att vi behöver tänka så mycket. 

Jag presenterade kvällens andra gäst, Mika Olovsson. Nervositeten inför att berätta för min sambo och 

flickvän att den sista låten var till henne kom. Men jag lyckades göra det utan att darra på rösten som 

tur var. Vi drog igång ”Ardor”. Martin hade några små problem precis i starten att ändra sin ambis vid 

byte till sopransax men strax efter så lät det bra. Jag tog vara på varenda minut i den här låten då min 

förvåning över att det faktiskt var det sista numret slog till. Vibran hördes bra i min monitor i introt. 

A-delen med repris. B-delen. C-delen. Morgans solo. Cue till interlude. Vamp. Bassolo. Allt kändes 

bra, det var också högtidligt att spela solo på den här låten, kanske för att det var sista låten men 

troligtvis mest för att den var tillägnad min livskamrat. Martin Wirén gav det lilla extra som jag visste 

att han skulle göra och när codan kom så kändes det helt otroligt att konserten redan var över. 

 

Slutreflektion 

Vilka kompositionsmetoder fungerade? 

När projektet hade tagit fart så märkte jag att hälften av låtarna blev till utan att tillämpa en medveten 

metod som var förutbestämd. Dessa var ”Ocean Current”, ”Sleep”, ”Ballad of November” och 

”Source”. Jag bestämde mig för att behålla dessa kompositioner som ”bara blev till”. Idéerna kändes 

helt enkelt för starka för att kasta bort och jag tillät mig själv ändra riktningen på projektet något. Det 

var svårt att namnge dessa kompositionerna på grund av avsaknaden av bakomliggande idéer och 

tankar. Jag fick känna efter hur det kändes att lyssna på dem och sedan hitta på vad de handlar om 

retroaktivt. Det kändes lite som att fuska och jag känner fortfarande att namnen inte blev lika bra som 

de övriga namnen. Titeln ”Source” beskriver hur jag kände när låten kom till, likaså ”Ocean Current”. 
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”Ballad of November” beskriver en allmän vintertrötthet som jag led av under höstterminen när 

mörkret kom men det är påhittat i efterhand. ”Sleep” fick heta som den gör då låten får mig att tänka 

på konstiga drömmar. 

 De flesta kompositionerna har en sak gemensamt och det var att de alla skapades i ett kreativt ”flow”. 

Jag tror att sådana stunder är viktiga att ta vara på, om möjligt. Både Alone, Sleep, Ballad of 

November, Source och Ocean Current och Ardor skrev på förmiddagar på några timmar. Tyvärr så 

uppenbarar sig de här kreativa flödesstunderna ofta i situationer då det inte passar sig att sätta sig ner 

och skriva. Jag skrev låten ”Sleep” precis när jag hade vaknat från en djupsömn med märkliga 

drömmar som jag inte kommer ihåg. Men när A-delen var färdig så åt jag frukost och tog en paus. 

Sedan var det kreativa flowet över och jag började rationalisera alldeles för mycket. Som tur var så var 

låten redan klar, men det visste jag ju inte då. Jag satt och tänkte i timmar på en B-del som inte alls 

behövdes. 

Två av mina låtar, ”Ardor” och ”Alone” skrevs med några utstakade regler. Jag hade kärlek som tema 

på ”Ardor” och ensamhet som tema när jag skrev ”Alone”. Jag är nöjd med båda kompositionerna och 

tycker att de förmedlar väl, vad jag ville att de skulle förmedla. Det är svårt att säga om det här funkar 

bättre eller sämre än att ha förutbestämda regler som jag skriver efter. Att sätta titlar, däremot, var 

mycket enklare på dessa två låtar, då jag under hela processen vetat vad de handlar om. 

”Wayne” skrevs på ett helt annat sätt än en resten av låtarna. Varenda steg i processen tog lång tid. 

Resultatet blev dock väldigt bra, men också väldigt annorlunda från resten av mina låtar. Det känns 

inte som att jag har skrivit den själv. Det känns också som att jag inte skulle kunna skriva någonting 

som liknar ”Wayne” på något sätt någonsin igen. Samtidigt så blev det en låt som jag i allra högsta 

grad känner stolthet över att ha skrivit. Jag njöt verkligen varenda sekund av ”Wayne” när vi spelade 

den på konserten. Jag kommer definitivt att fortsätta att experimentera med den här typen av metoder. 

Lärdomar 

Jag har fått väldigt många lärdomar från det här projektet som är ovärderliga. Jag kände i efterhand att 

näst intill alla val jag gjort blev rätt, både för musiken, konserten och helheten. 

Jag har genom detta projekt lärt mig vikten av att ge mina idéer en ärlig chans. Komponerande har 

alltid varit någonting som känns ångestfyllt för mig. Jag har svårt att sluta kritisera varenda ton jag 

skriver ner och ibland känns det hopplöst att ta mig vidare. Några låtar som vi framförde på min 

examenskonsert kändes totalt värdelösa innan de repades första gången. Jag överraskades när de togs 

med till replokalen för att testas av ensemblen. ”Sleep” kändes som en väldigt oklar komposition när 

jag såg den på papper, men när vi provade att spela en version av den så kändes det som färdig låt. 

Den hade allt den behövde och var bra som den var. Därför måste jag prova att göra musik av de 

utkast jag har, innan jag bestämmer mig för att döma dem som undermåliga och kasta bort dem. 

Jag har genom det här projektet insett vikten av att ha en bra och genomtänkt låtordning. Antingen 

anpassar man låtordningen till låtmaterialet eller så gör man tvärtom. Solister, solistordning och 

dynamik går kanske att ändra på i vissa av låtarna om det får dem att passa bättre på sitt ställe i 

låtlistan. Parametrar som är svårare att rucka på i själva låtmaterialet är tonalitet och tempo. Där 

behöver låtlistan istället vara anpassad för att passa in dessa parametrar på rätt sätt. 

Tankar om att spela egenskrivet 

Att spela sin egen musik är speciellt. Jag är van och tycker om att spela i konstellationer där någon 

annan skriver musiken. Ibland så känner jag att jag inte riktigt passar i genren, vilket gör det till en 
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utmaning att försöka forma om mig själv för att faktiskt göra detta. Det andra scenariot, när jag 

upplever att musiken verkligen är komponerad för att jag ska spela bas på den, är ännu roligare såklart. 

Men utöver dessa två scenarion så finns det tillfällen när man tackat ja till att spela med någonting som 

man inte riktigt förstår eller inte uppskattar. Sedan finns det ju alltid förväntningar som man ställs in 

för. Till hur hög grad är jag beredd att förändra mitt spel för att passa in i en situation? Jag är ganska 

öppen med att förändra mitt sound, spela på det sättet som krävs i situationen men någonstans finns ju 

en gräns för vad jag tycker känns bra. Ibland uppstår ju tyvärr situationer då jag känner att det jag vill 

spela, det är inte önskvärt. Eller att det jag ska spela inte alls går i linje med vad jag tycker är 

stimulerande eller bra. 

När jag spelar min egen musik så slipper jag ju de jobbiga scenariona. Alla låtarna blir liksom 

skräddarsydda för att jag själv ska kunna spela så bra som möjligt på dem. Det är faktiskt en otrolig 

känsla att kunna göra det, inte minst att göra en hel konsert med det konceptet, dessutom med ett band 

som jag älskar att lyssna på och spela tillsammans med. 

Jag upptäckte på scen att min musik fick ett syfte, en plattform att få verka i. Det var en känsla som 

var obeskrivlig att framföra mina egna alster inför publik. Det kändes som att musiken fick en 

anledning att existera, en djupare mening, vilket också gav mig en energi på scen som jag ej upplevt 

förut. 

Mitt intryck av inspelningen 

Jag kände mig väldigt nervös inför första genomlyssningen av inspelningen av konserten. Det är svårt 

att beskriva varför, men efter en konsert som betyder mycket så är jag lite rädd för att höra resultatet, 

trots att jag vet att konserten kändes bra vid tillfället. Speciellt mina egna solon och mitt mellansnack 

brukar kännas jobbigt att lyssna på. 

Jag lyssnade i varje fall så snart jag hade fått ljudfilerna skickade till mig och resultatet kändes 

fortfarande väldigt bra. Små grejer som inte gick att höra eller uppleva när vi spelade live 

uppenbarades, som till exempel en väldigt ”glittrig” och fin kompfigur som Morgan spelade i slutet på 

”Ardor”. 

Vikten av att kunna lita på sina medmusiker 

En liten men viktig detalj som jag inte tänkte på under konserten men som jag har funderat över i 

efterhand är att jag verkligen kunde lita på mina medmusiker. Oskar tog några inräkningar som jag 

egentligen hade tänkt ta själv, men inte hade tid att ta tempo till. Det var förutbestämt att Oskar skulle 

räkna in ”Alone” som vi körde som andra låt, men när vi kom till ”Ballad of November” så kände jag 

att jag inte hade tempot i huvudet. Inte heller hade jag tempot på min mobiltelefon som jag hade tänkt. 

Jag frågade Oskar om tempo och han räknade in. Sedan fortsatte han räkna in resten av låtarna. Detta 

var något som jag uppskattade enormt, då jag kände att jag behövde fokusera på att ha god kontakt 

med publiken mellan låtarna. 

Utöver inräkningarna så kände jag även att de andra i bandet kändes otroligt säkra vad gäller puls, 

melodier, ackord och form på låtmaterialet. Det hade inte gjort någonting om jag själv hade tappat 

ettan eller spelat fel i formen på någonting. Jag kände mig fri att gå utanför min ”comfort zone” utan 

att det skulle lura någon annan eller få musiken att låta osäker. 
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Tankar om rollen som bandledare 

Från det allra första repet med mitt band, så hade vi en väldigt avslappnad stämning i rummet. Detta 

kan vara ett dubbeleggat svärd då man å ena sidan kanske uppmanar mer till lekfull kreativitet, men å 

andra sidan offrar en bit av repdisciplinen.  

Vi i originaluppsättningen hade för det mesta en avslappnad stämning under repen. Emellan låtarna så 

hände det ofta att vi kom av oss och pratade om något annat eller skämtade. Andra gånger testade vi 

ljud, värmde upp eller övade någon speciell passage på våra respektive instrument utan att skruva ned 

volymen. Ibland fick jag som bandledare sätta ned foten och avbryta eventuella distraktioner, andra 

gånger så kändes det bättre att vänta tills pratet, uppvärmingen eller vad det nu kunde vara, avtog. 

När vi hade rep med både Martin och Mika för första gång så observerade jag att var det blev mycket 

enklare att leda bandet då det var en helt annan stämning i rummet. Bandmedlemmarna var fokuserade 

vilket troligtvis berodde på att ingen kände Mika och att alla då ville visa sin seriösa sida. Det kan 

också ha berott på att vi var en större ensemble och att den oskrivna regeln att man måste vara tyst 

mellan låtar blir tydligare ju större ensemblen är. 

Jag var ifrån start väldigt öppen för att vi i bandet skulle ha en lekfull inställning för att uppnå en 

atmosfär som lämpar sig bra för att vara kreativa tillsammans och göra det bästa av musiken. Utöver 

detta så ville jag också uppnå ett bra fokus från alla i bandet för att kunna repetera effektivt. Det blev 

lite av en balansgång för mig som bandledare, då jag tror att lekfullhet och fokus på något sätt är 

motpoler. Jag tror med facit i hand att balansgången gick bra, med tanke på de många underverken 

som hände på konserten, inte minst Oskars handtrummor på ”Nostalgia”.  

”Ackis-inställningen” och dess påverkan 

Jag har under mina år på musikhögskolan lärt mig att det inte är helt ovanligt att elever kommer fem 

minuter sent, med en kaffe i handen. Det spelar ingen roll om det är till ett rep eller en lektion. Vidare 

finns det också en tendens att inte kolla igenom materialet man har fått skickat till sig. Jag har aldrig 

gillat den här inställningen och jag har verkligen försökt att inte bli smittad av den. Detta är tyvärr 

väldigt svårt och jag märker att jag själv ibland trampar i klaveret då och då. Det är kanske orättvist av 

mig att kalla det för ”Ackis-inställningen” då jag egentligen bara pratar om eleverna på 

jazzinstitutionen. Det kanske är en mognadsfråga, att det främst är de yngre eleverna som står för detta 

beteendet. Såklart finns det ju dessutom elever som är enastående undantag som alltid kollar in 

materialet, är stämda och klara när repet börjar och skickar in sina läxor i tid. 

Jag kände ifrån början att jag lite räknade med de här företeelserna. Med så pass många rep inbokade 

och att de första bara var för att testa utkast på låtar, så såg jag det nästan som en styrka istället. Alla i 

bandet är ju duktiga notläsare och det enda av materialet som jag hade kunnat kräva att man 

instuderade hemma innan repet var ju ”Ardor”, vilket både Mika och Martin hade gjort. Vi övriga 

ägnade den två rep innan vi var fullt band, och det räckte ju bra. 

Yttre faktorer  

Under det här projektets gång så har självklart många andra saker på sidan om påverkat utfallet av mitt 

arbete. Att Morgan blev sjuk vid ett tillfälle, att jag råkade göra en dubbelbokning en gång eller boka 

fel lokal, var alla saker som jag hade räknat med att skulle kunna hända. Vi hade så pass många rep 

inplanerade så detta inte skulle kännas som något hot.  
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En händelse som säkerligen påverkade själva konserten var att jag var på anställningsintervju samma 

förmiddag och fick jobbet. Detta gjorde mig självklart otroligt glad och peppad, vilket i slutändan 

måste ha påverkat konserten en hel del. 

Robert Sundin, min elbaslärare hjälpte mig otroligt mycket med att hitta övningar för solospel på två 

av kompositionerna. Dessa var ”Wayne” och ”Ardor”. Då harmoniken på ”Wayne” ändras nästan 

varje takt så behövde jag en konkret övning för att effektivt kunna lära mig att hitta nästa skala i 

flödet. Vi spelade fjärdedelar upp, sedan ner, till närmsta ton i skalan och jag kände ett snabbt resultat 

av den här övningen. Sedan föreslog Robert att jag skulle försöka ”visa” melodin i mitt solospel. 

Melodin har många trioler, så nästa övning fick därför bli att spela trioler hela tiden, så många som 

möjligt, anpassat efter låtens harmonik. På ”Ardor” så fanns två jobbiga ställen. Det första stället är 

några snabba ackordsbyten där det dessutom dyker upp en 2/4 takt mitt uppe i allt. Ackorden byter 

modus hela tiden just där och det är för går lite för snabbt för att tänka i skalor, vilket lätt gjorde att jag 

tenderade att spela samma sak, hänga upp mig på samma toner. Robert tyckte att det kunde vara en idé 

att repetera det krångliga stället och att bara spela off-beatfraser där åttondelen innan nästa ackord 

spelas i nästa ackords modus. Det hjälpte mig hitta in i rätt modus snabbare och tvingade mig att inte 

bara använda gehöret för att identifiera vad som funkar och inte. Det andra kluriga stället på ”Ardor” 

är att de fyra sista takterna står stilla harmoniskt. Vi övade om och om igen på att jag skulle försöka ta 

det lugnt där. Avsluta fraser sedan innan i tid, för att sedan ”ta fart” mot slutet och in i nästa repris. Det 

kändes mycket mer musikaliskt när jag fick till sådana fraser. 

Feedback 

Jag fick många lovord efter konserten, inte minst för kompositionerna. Min handledare Torbjörn 

berömde helheten i konserten, vilket kändes fantastiskt, med tanke på all tid och eftertanke jag ägnat 

låtlistan. En oväntad men rolig kommentar som jag fick höra av många var att ”Source” var den bästa 

låten. Det var nämligen aldrig någonting jag tyckte själv. 

Trots att låtarna kändes bra under repen och att mina medmusikanter gav mig fina komplimanger för 

låtmaterialet, så upplevde jag att jag inte riktigt har kunnat förstå att jag faktiskt kan skriva bra musik. 

Kanske är detta är tack vare min egen självkritiska pessimist-del av hjärnan? Det känns av någon 

anledning mer ”på riktigt” om människor som inte har varit med i processen ger en komplimanger för 

det. 

 

Slutord 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till följande personer som har följt med på den här resan och stöttat 

mig. Det otroliga bandet som jag lyckades få med mig har offrat otroligt många timmar på det här. Det 

är svårt att formulera hur tacksam jag är över detta. Jag vill också tacka mina lärare Robert Sundin och 

Jan Adefelt, samt mina handledare Torbjörn Gulz och Sven Berggren. 

Det känns fantastiskt att jag faktiskt hade någonting att säga och dela med mig av med hjälp av min 

musik. Konserten blev helt över min förväntan och oavsett vad som händer i framtiden så är jag i varje 

fall i nuläget väldigt sugen på att skriva mer eget material. 


