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Projektbeskrivning 

Mitt arbete har fokuserat kring mitt projekt NONSENS som jag drivit sen jag började 
musikhögskolan. Jag startade bandet när jag gick första året på skolan och har länge varit något av en 
dröm för mig; Att skriva text och musik samt att få både sjunga och spela piano. NONSENS är inne på 
sitt 4:e år och jag använder mig av bandet till detta projektarbete. Arbetet har fokuserat på två 
huvudsakliga spår. Dels har vi spelat in grunderna till vår debutskiva i Atlantisstudion under hösten. 
Den delen innehåller mycket planeringsarbete, förberedelser för så effektiva dagar som möjligt, 
gruppdynamik i studio osv. Den första delen av arbetet kommer att fokusera på Atlantisinspelningen. 
Jag fokuserar på arbetet inför den inspelningen och redogör kort för det arbete som följer efter det. 
Den andra delen kommer vara fokuserad på min examenskonsert. Hur det var att arrangera upp min 
musik till 18 musiker, hur jag tyckte konserten gick och vad som kunde gått bättre. 

Min Bakgrund 

Min musikaliska utveckling startade på riktigt på kommunala musikskolan i Motala. Där provade jag 
en mängd instrument, klarinett, saxofon, fiol, gitarr, sång och piano. Tillslut fick dock de andra 
instrumenten se sig besegrade av pianot, som sedan dess varit mitt huvudinstrument. Jag började spela 
klassiskt, sen gick jag över till mera pop och ackord då det passade mina musikaliska referenser bättre. 
Jag fick en pianolärare som började ge mig en del gamla klassiska jazzlåtar, vilket jag då tyckte bara 
var konstigt och svårt, men som tillslut växte enormt på mig. 

Jag är uppfostrad med mycket klassisk rock från 80-talet, mycket pop både på svenska och engelska. I 
den där blandningen fanns även vissa hintar om jazzmusik. Min morfar spelade bland annat trumpet i 
storband och tyckte om att lyssna på jazzskivor. 

I gymnasiet började det bli mer seriöst med mitt spelande och jag hade många omkring mig som 
tyckte att jag borde söka till folkhögskola. Jag kom in och gick ett år på Sjöviks folkhögskola med 
jazzinriktning. Det passade mig perfekt då jag och flera andra på skolan fortfarande var nybörjare 
inom jazz och det var helt fantastiskt att ha en plats där vi tillsammans kunde utforska den världen i 
lugn och ro.  

Efter det gick jag ett år på Bollnäs folkhögskola, vilket nivåmässigt var ett steg upp från Sjöviks 
folkhögskola. Det året var verkligen mitt stora utvecklingsår spelmässigt, jag hade fantastiska lärare 
och underbara vänner att musicera med. Det året sökte jag musikhögskolan i Stockholm men mest för 
att ha testat att söka. Jag lyckades till min stora förvåning knipa en 1:a reservplats, som också ledde till 
att jag tillslut kom in.  

Första året på musikhögskolan skapade jag ett projekt jag drömt om att skapa: NONSENS. Jag 
längtade efter att starta ett projekt mitt emellan pop och jazz där jag skrev både text och musik själv. 
Det var även första gången jag frontade som sångare i ett projekt. Detta var helt nytt för mig och det 
var en process med både mycket lust men också väldigt mycket prestationsångest. Premiären gick bra 
och känslan den konserten gav mig var värt allt slit och all ångest.   

Första året på musikhögskolan kände jag mig dock extremt vilsen. Jag hade börjat få stora problem 
med prestationsångest, jag spenderade massor med tid på saker jag inte tyckte var särskilt roligt vilket 
tog tid från det jag egentligen skulle vilja göra. Detta ledde till ett studieuppehåll då jag jobbade och 
spelade ytterst lite. Jag fick en paus från all prestation vilket var väldigt nyttigt för mig. Efter att ha 
känt på ett helt annat liv, rest och knappt spelat på ett år var jag väldigt redo att komma tillbaka. Det 
var extremt härligt att vara tillbaka, det kändes verkligen som att komma hem. Jag hade fått en annan 
distans till mitt eget liv och insett mera vad jag ville hålla på med, men kanske framförallt vad jag 
INTE ville hålla på med. Andra året på musikhögskolan kunde jag därför lägga mycket mera tid på 
NONSENS och vi hade ett väldigt bra år. Jag gjorde vissa förändringar i sättningen, tog musiken ett 
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snäpp mot ett poppigare håll men behöll fortfarande foten kvar i jazzen. Efter ett bra år med projektet 
föddes tankar om att projektet var redo för en större satsning och göra en skivinspelning. 

 

Atlantisstudion 

Förberedelser 
För själva projektets del så har vi tidigare spelat in lite låtar i skolans studio. De har blivit fullt dugliga 
men aldrig sådär bra som jag vet att det kan bli. Projektet har börjat gå in i en fas där det börjar märkas 
att vi inte har något riktigt proffsigt och välljudande att visa upp för omvärlden. När jag blir ombedd 
att skicka grejer till bokare, stipendieansökningar osv så får jag aldrig den känslan att jag kan stå till 
100% för det som skickas. Att då göra en ordentlig satsning att spela in en debutskiva i en proffsig 
studio föll sig väldigt naturligt. En sådan satsning kräver förberedelser och jag delar in dessa i några 
underrubriker. 

Medverkande 
Tanken har varit från början att grunduppsättningen av bandet ska vara med och spela in. Den består 
av: 

- Tobias Johansson, Sång/piano 

- Sara Sissay, Kör 

- Josefine Wassler, Kör 

- Michael Sjöqvist, Trumpet 

- Joel Karlsson, Tenorsaxofon och Basklarinett 

- Ebba Lorentzi, Piano och Synth 

- Tom Olovsson, Elbas och Kontrabas 

- Oskar Mattson, Trummor 

Inspelningsplats och tillvägagångssätt 
Jag hade under våren 2016 mycket kontakt med inspelningsteknikern och producenten Pål Svenre. Pål 
är även lärare på Musikhögskolan och jag har haft mycket med honom att göra i och med det. Vi sågs 
för en träff i slutet av april där jag berättade om mina planer att spela in en debutskiva. Jag visade upp 
låtar från en liveinspelning vi gjort tidigare under våren och berättade om musiken och ambitionerna.  

Pål tyckte då att musiken vi spelade hade passat utmärkt för Atlantisstudion där han jobbat flertalet 
gånger. Med tanke på låtmaterialet så kom vi fram till att vi behövde 2 hela dagar på oss i studion. Vi 
bestämde att bara spela in trummor, bas, piano och blås i studion. Vi bestämde det med tanke på vilka 
rum som fanns i studion. Om man spelar in i samma rum så kommer t.ex. det trummorna spelar att 
också höras i mikrofonerna för piano och då har man väldigt lite möjlighet att redigera saker i 
efterhand. Om man står i olika rum har man väldigt mycket större möjlighet att redigera saker i 
efterhand och jag visste från början att det var exakt så jag ville ha det. Dessutom var det lite 
problematiskt för kören att spela in den perioden vilket också ledde till att vi sköt det på framtiden. Jag 
kände också att jag som ganska nybliven vokalist ville ha möjligheten att spela in leadsången i lugn 
och ro i efterhand. Pål anmälde redan vid detta möte intresse att medverka under inspelningsdagarna.  

Jag kände mig väldigt nöjd och taggad på planen och bestämde mig för att jobba mot detta. 
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Ekonomi 
Innan saker kunde bli verklighet behövde vi veta att vi hade pengarna att betala studion med. Jag 
skickade efter mötet med Pål ett mail till studion och bad om en offert. När jag visste hur mycket jag 
behövde började arbetet att samla ihop de ekonomiska resurser som behövdes. 

Detta gjordes möjligt av att vi den 24:e maj 2016 hade en spelning på fackförbundet ST:s 
framtidskongress. Vi framförde där en egen låt och en cover under deras paus. Vi fick bra betalt för 
det framträdandet och efter att ha pratat med musikerna så gick de med på att vi tog dessa pengar och 
använde dem till skivinspelningen. Då hade vi det vi behövde för att boka studion och efter att ha 
hittat två dagar som fungerade var det snart bokat och klart. 

Låtmaterial 
För att få en bra överblick samlade jag ihop alla låtar vi någonsin hade spelat tillsammans på en tavla. 
Av ungefär 20 förslag av blandad sort (färdiga låtar, halvfärdiga låtar och enbart låtidéer) planerade 
jag till en början 10 låtar som jag ville spela in i Atlantis. Dessa var: 

- Från och med nu 

- Sista slaget 

- Hela vägen upp 

- Välja mig 

- Nått jag skulle göra 

- Jag vet 

- Andra sidan 

- Var inte kvar här 

- Din tur 

- Hitta rätt 

Senare tillkom även den instrumentala låten Interlude som är en låt vi brukar spela som intro till våra 
konserter. Låten Upprinnelse, som var inspelad sen tidigare men inte släppt planerade jag även in som 
ett extra spår på skivan. Jag väljer att i den här delen inte redogöra så mycket varför det blev just dessa 
låtar. Konsertdelen kommer fokusera mera på detta.  

Musikaliska och praktiska förberedelser 
Inför repen satt jag med musiken och gick igenom tidigare arrangemang noggrant. Med mycket fokus 
på just blås då det inte var aktuellt med kör just till Atlantis. Jag har tidigare känt lite att jag har skrivit 
lite för mycket i blås, att de spelar nästan hela tiden och då tappar de lite sin funktion som en extra 
växel. Jag tog bland annat bort lite insatser som jag tyckte var onödiga. En annan grej jag tidigare har 
upplevt är att jag skrivit blåsstämmorna så att de krockar en del med sången. T.ex. att vi alla har legat i 
ett högt register samtidigt, vilket kan upplevas rörigt då vi slåss om samma utrymme registermässigt. 
Detta har vissa tendenser till att krocka med sången eller ta för mycket fokus från den. Detta ledde till 
att jag la deras toner lägre på vissa ställen där jag sjöng samtidigt. 

Repetitionsarbetet inför inspelningen skedde under HT 2016 och gick väldigt smidigt tycker jag. Allt 
var väldigt förberett och genomarbetat från mitt håll och det gjorde oss effektiva. Jag vet var den enda 
låten bandet inte hade spelat alls förut. De andra låtarna hade vi någon gång spelat eller repat tidigare. 
Mycket tid gick till just den låten den första repetitionen, med extra mycket fokus på just trummor och 
bas. Jag är en väldigt organiserad bandledare och har generellt väldigt god framförhållning. Trots det 
höll det sista och kanske viktigaste repet på att gå superdåligt, då jag slarvar och glömmer boka rum. 
Efter lite efterforskning erbjuder sig Jonas Bäckman, en student på skolan, att ge sitt rum till oss och 
det ska han ha stort tack för. Sista timmen kom även min sånglärare Christine Löfgren dit och pratade 
om musikalisk kommunikation. Det var ett jättebra tillfälle att ta dit henne på, och bandet svarade 
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jättebra på hennes metoder. Det var härligt att sista repet tillsammans med henne kunna fokusera på 
hur vi ska spela musiken snarare än exakt vilka toner man ska spela när. De spelade superbra sista 
repet och det gjorde alla väldigt taggade på inspelning. 

Ebba Lorentzi var ny i bandet och jag försökte lägga mycket tid till att både musikaliskt och socialt få 
in henne i gruppen. Det är vanligt när man är ny i ett projekt som redan spelat ihop att tempot blir för 
högt. Att ”riva av en gammal goding” är något jag i mina tidigare musikaliska sammanhang upplevt 
som väldigt stressande om man inte vet exakt hur man ska spela. Jag försökte så gott jag kunde för att 
få in henne smidigt i musiken.  

Jag hade kontakt med både Pål Svenre och Janne Hansson (som är tekniker i studion) och försökte ta 
reda på vad jag behövde förbereda inför inspelningen rent praktiskt. Att spela in i en så proffsig studio 
var en ny erfarenhet för mig och jag visste inte exakt vad som förväntades av mig. Janne var alltid 
trevlig och tillmötesgående när jag pratade med honom samt att han var väldigt avslappnad inför allt. 
Som nybörjare på detta upplevde jag detta nästan som en stress då jag var rädd att missa något, eller 
inte förbereda något som verkligen förväntas av mig. Därför var det skönt att ha kontakt med Pål som 
är väldigt bra på att vara konkret med sådana saker. Han gav några olika tips på grejer jag skulle 
förbereda. Han tipsade om att jag skulle göra ett inspelningsschema som vi kunde förhålla oss till, då 
det är skönt att veta vad man ska göra härnäst hela tiden. Det gör att allting helt enkelt går snabbare. 
Sen bad han mig också att fixa ljudfiler där vi hade en metronom och också inspelad sång som vi 
kunde förhålla oss till när vi spelade. Allt för att spara tid och också få det exakt som jag ville ha det. 
Pål var ett jättestöd innan inspelningsdagarna och det var väldigt skönt för mig. 

Kort om Atlantisstudion 
Lokalerna var från början en biograf vid namn Kadetten och öppnade 1941. Senare köpte skivbolaget 
Metronome lokalerna och lät omvandla dem till inspelningsstudio. Bland de första inspelningarna som 
gjordes där var med Siw Malmkvist och Owe Thörnqvist. 1983 köpte Janne Hansson studion och bytte 
namn till Atlantis Grammofon AB. Ett urval av artister som spelat in där är ABBA, Bo Kaspers 
Orkester, Monica Zetterlund, Kent, Ane Brun osv. 

Inspelningsdag 1 
Natten till första inspelningsdagen drömmer jag en mardröm om hur dåligt det skulle gå under dagen. 
En klassiker. Trots det börjar dagen extremt bra. All logistik med att få dit saker och när folk ska 
komma dit fungerade exakt som planerat vilket gjorde att vi kom igång före utsatt tid. Jag hade 
tillsammans med Pål planerat vem som skulle stå i vilket rum och spela, men när jag pratade med 
Janne hade han en helt annan tanke. Han övertygade mig om varför och jag litade helt på honom och 
ljudet blev jättebra! När vi lyssnade på det första vi spelat in märkes det att alla blev på bra humör och 
fick ny energi.  

Pål var med fram tills vi satt första låten, och han bidrog mycket till lugnet i gruppen. Han är en 
mästare på studiopsykologi och får alla att känna sig väldigt avslappnade men ändå fokuserade. Sara 
Sissay hinner hälsa på under tiden vi spelar in första låten. 

Andra sidan 
Vi hinner sätta första låten innan lunch vilket gjorde att vi redan låg före i schemat. Vi tog 3 tagningar 
och sen kändes det jättebra. Pål tipsade om att börja inspelningen med en låt vi tycker om som inte 
brukar vara några problem och just Andra Sidans energirika musik var perfekt för det. Efter detta tar vi 
lunch, och Josefine Wassler dyker upp för att sitta med och hjälpa till i studion efter lunchen. Hon 
hjälpte till med att vara en objektiv lyssnare och ta kreativa beslut om hur vi skulle gå vidare. 
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Hela vägen upp 
Vi tog 2 tagningar som jag inte blev helt nöjd med. Det var en känsla i kompet jag inte tyckte vi fick 
till. Jag gav lite tankar och instruktioner till Ebba om hur jag tänkte att hon kunde kompa och det 
gjorde susen. Sista tagningen blev jag väldigt nöjd med. 

Från och med nu 
Första tagningen hade en magisk start, men vi började glida isär från varandra och behövde förbättra 
lyssningen. Vi tar 4 tagningar, och först i den 4:e kändes som vi hittar varandra bra. Min slasksång 
sjunger jag på plats på denna låt och fungerar lite som en samlingspunkt för de andra då vi valde att 
spela in denna låt utan förinspelad metronom. Då låten har en jazzig karaktär tyckte jag det passade 
bättre att inte vara låst till en metronom. Bra solon på denna tagning, basklarinetten spelar en tokig ton 
på ett ställe som ingen av oss tycker om men Janne räddade upp det med lite redigering. Min goda vän 
Oskar Lindwall dök upp precis i sista tagningen på denna låt och fungerade som stöd till mig under 
resten av dagen. Jag respekterar hans musik och hans åsikter mycket så jag var väldigt glad över att ha 
honom där. 

Var inte kvar här 
På eftermiddagen börjar energin sina en aning. Vi tar 2 hyfsade tagningar, gör motvilligt en till som 
blir väldigt bra förutom precis i slutet. Vi spelar om slutet ett antal gånger utan godtagbart resultat och 
folk börjar bli lite irriterade. Vi börjar peta i pyttesmå detaljer och klarade aldrig av att toppa slutet. Vi 
bestämmer oss för att ta slutet från en annan tagning och Janne utför ännu mer inspelningsmagi och 
gör allting jättefint. 

Din tur 
Sist ut för dagen. Alla är ganska trötta efter en lång dag men vi kommer igång ordentligt till 3:e 
tagningen. Kompet sitter jättebra på den tagningen men vi får reparera några grejer i blåset. Det blir 
bra och vi är nöjda med dagen.  

Tankar efter dag 1 
Generellt inför inspelningen hade jag en känsla av otillräcklighet. Vem är jag att boka Atlantis med 
min musik, vem tror jag att jag är osv. Den känslan var efter dag 1 helt utbytt till en känsla av 
upprymdhet och att jag alltid borde satsa stort. Det är så många gånger jag inte har satsat fullt ut för att 
alltid kunna skylla på något annat om det inte bär. Det var obehagligt att satsa fullt ut men det jag får 
tillbaka av att göra det var otroligt. Att ta sig själv på tillräckligt stort allvar för att unna sig själv att 
förverkliga sina drömmar är något som hjälpte mitt generellt dåliga självförtroende enormt. Jag kände 
mig oövervinnerlig och så stolt över det vi åstadkommit efter dag ett.  

Inspelningsdag 2 
Vi var i god tid utanför studion men det var ingen där. Janne ringer efter ca 10 minuter och har 
försovit sig. Ingen jätteförlust tidsmässigt men kanske inte den bästa starten. Dock är alla på så gott 
humör efter gårdagen att det inte påverkar stämningen.  

Nått jag skulle göra 
Jag fortsatte följa Påls tips att börja med en för oss lätt låt. Det tar dock några tagningar att komma 
igång och på den 4:e tagningen kände vi oss nöjda i kompet. Dock fick vi ta om blåset en del. Michael 
har solo här och han tar om det flera gånger. Till slut blir han hyfsat nöjd och vi går vidare. 

Jag vet 
Trots att det är bandets vid inspelningstillfället nyaste låt gör vi 3 bra och väldigt oproblematiska 
tagningar. Den flyter på bra utan problem. 
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Hitta rätt 
Vi konstaterar att vi även idag håller tidsschemat. Det får vi snart äta upp då vi fastnar lite på denna låt 
Vi gör 3 ganska dåliga tagningar där kompet inte alls känns bra. När klockan slår 12.20 bestämmer vi 
oss för att ta lunch och göra en ny tagning efter maten. Under lunchen så har vi lite taktiksnack och 
kommer fram till att jag ska spela lite mindre för att öppna upp allting. Det gör det mycket bättre. 
Blåset gör en ganska bra tagning som lämnar mig med lite arbete i efterhand. Ebba spelar ett synthsolo 
på denna vilket hon inte blir helt nöjd med. Den går dock att spela in i efterhand och vi bestämmer oss 
för att gå vidare. 

Välja mig 
Den går väldigt bra. Vi tar en tagning och konstaterar att den är ganska bra. Vi tar en till och 
konstaterar samma sak och nöjer oss där. Lite nervöst att bara ta 2 tagningar på en låt men det lät så 
bra att vi nöjde oss där. Denna låt brukar vara folks favorit och jag kommer i efterhand lägga mycket 
krut på denna. 

Sista slaget 
Folk börjar bli trötta, även jag. Vi gör 3 okej tagningar men blåset börjar tappa ork. Vi fastnar vid en 
blåsmelodi och tar den gång på gång men den sitter aldrig. Vi tar beslutet att klippa istället och Janne 
räddar oss återigen. Så härligt att jobba med proffs. 

Interlude 
Sista låten att spela in på skivan. Folk börjar bli riktigt trötta. Vi gör 2 ganska dåliga tagningar och gör 
en del sista-minuten förändringar i låtens upplägg. Detta ökar vårt fokus och vi gör en jättebra tagning. 

Tankar efter dag 2 
Vi är klara i ganska god tid och spenderar resterande tid att lyssna igenom allt vi spelat in. Jag ber 
bandet skriva 3 bra saker och 3 saker som måste fixas med varje låt. Det var så skönt att ha Josefine 
Wassler och Oskar Lindwall där även under denna dag. Att de inte hört alla låtar och inte varit med 
och spelat gör jättestor skillnad och jag värdesätter deras åsikter enormt.  

Jag är väldigt glad över allt fint som Janne sagt om musiken under dagarna. Han verkade genuint tycka 
att det var väldigt bra, att det var fina låtar samt att vi var ett proffsigt och härligt gäng. När jag sa att 
jag tyckte det var en ära att jobba med honom svarade han ”för mig med” och det gjorde mig väldigt 
glad. Jag tog filerna och vi avslutade inspelningen. 

Det fortsatta arbetet med skivan 
När detta arbete skrivs så är just inspelningen på Atlantis det vi har hunnit med på skrivarbetet. Den 
ordinarie målsättningen var att vi skulle släppa en färdig produkt den 28:e April men vårens olika 
aktiviteter, kurser, examensarbete och frilansjobb har gjort det omöjligt. Jag har helt enkelt valt att 
prioritera min sista tid på skolan och flytta fram arbetet med skivan tills efter examen. Detta förklarar 
också varför fokus har legat på den största delen av inspelningen som då är Atlantisinspelningen.  

I mars 2017 hade jag och Ebba en träff där vi spelade in de återstående keyboarddelarna. Det som nu 
återstår är enbart leadsång och kör.  

Leadsången planeras att spelas in i början av sommaren 2017 och att kören ska spelas in snart efter 
det. Jag funderar då att med kören både spela in Josefine Wassler och Sara Sissay enskilt, men att även 
spela in den stora sättningen från examenskonserten som jag redogör för senare i arbetet. 

Planen är att skicka musiken till mixning i början av hösten och att mastring ska ske snart efter det. 
Planerat släpp är nu ungefär i oktober-november 2017. 
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Konserten 

Planering 
Jag var snabbt ute med att spika datum med konsertproducent Per Sjöberg. Jag visste när jag ville ha 
det, jag visste att det skulle vara med mitt projekt och jag visste vilken sättning vi hade. Därför spikade 
vi snabbt 3:e mars, en fredag, för att jag ville ha möjlighet att bjuda in gamla lärare och familj från 
Motala. 

Det var lite fram och tillbaka med lokal i början. Vi blev först tilldelade Nathan Millsteinsalen som är 
tänkt för akustisk musik och inte alls skulle lämpa sig för oss. Jag frågade om Lilla Salen var ledig då 
den är mera anpassad för förstärkt musik men den visade sig vara upptagen. Jag frågade Per mest som 
ett skämt om den stora konsertlokalen Kungasalen var ledig och när det faktiskt visade sig att den var 
det så bestämde vi att vi skulle köra där. 

Jag tänkte länge att konserten ”bara” skulle vara med vår ordinarie sättning på 8 personer, som är 
tidigare nämnd. Jag tror att det var någonting med att vi bokade Kungasalen som gjorde att jag började 
tänka i ännu större banor. Jag såg framför mig att vi kanske skulle utöka både kör och blåssektion. 
Efter lite eftertanke kom jag fram till att jag ville lägga till en tenorstämma till körsektionen samt att 
det borde vara 2 personer i varje stämma. I vanliga fall är vi bara 1 sopran och 1 alt men nu skulle vi 
alltså vara 2 sopraner, 2 altar och 2 tenorer. Vad gällde blåssektionen är vi i vanliga fall tenorsax och 
trumpet men jag kände att det vore himla härligt att få en större sektion tills examenskonserten. Jag har 
tidigare jobbat en del med altsax och trombon så det är inte en slump att det var just dessa två 
instrument jag adderade till sektionen. Det blev till slut alltså trumpet, altsax, tenorsax och trombon 
vilket jag blev väldigt nöjd med. 

Under en tidigare kurs skrev jag ett stråkarrangemang på vår låt Välja mig som jag blev väldigt nöjd 
med. Kombinationen av det och att jag under våren gick kursen stråkarrangering fick mig att fundera 
på om jag inte skulle addera en stråksektion också. Jag beslöt mig för att skriva stråkarrangemang på 
både några av de nya och några av de gamla låtarna. Stråksektionen blev ett faktum som jag fick 
väldigt mycket energi av då jag aldrig använt mig av stråk live.  

Det gjorde att vi totalt fick 18 musikerplatser i projektet samtidigt. 4 blås, 4 stråk, 6 kör, 4 komp 
(trummor, bas och två pianister inklusive mig). Arbetet med att fylla de platserna började. Jag 
tillfrågade alla mina ordinarie musiker och fick av några anledningar tänka om på vissa platser. Jag 
redogör för dessa här innan jag i nästa avsnitt redogör för de som till slut var med. 

Jag tillfrågade både Josefine Wassler och Sara Sissay då jag verkligen tycker om att jobba med båda 
två. Josefine fick musikuppdrag som hindrade henne att ta platsen och hon fick tyvärr tacka nej. Sara 
var under perioden mammaledig vilket gjorde att hon kunde medverka så länge det gick att lösa 
praktiskt med hennes son. Vi beslöt oss för att köra och lösa varje tillfälle när de kom.  

Jag tillfrågade både Michael Sjöqvist och Joel Karlsson till blåssektionen. Båda var tyvärr tvungna att 
tacka nej av olika anledningar. Joel var också ute på musikuppdrag och det gick inte att lösa praktiskt. 
Michael hade börjat lägga om sin trumpetteknik vilket gjorde att han inte kunde spela så mycket. Vi 
bestämde oss för att vänta med hans insatser tills han var redo för det. 

Medverkande 
Jag redogör här kort för de som medverkande i konserten. 

Lovisa Jennervall – Sopran 
Lovisa och jag träffades i början av detta läsår och vi har blivit goda vänner. Vi har musicerat i olika 
sammanhang genom skolan. Hon har en fantastisk behaglig och varm ton som jag var väldigt nyfiken 
på att använda i musiken.  
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Ingrid Malmén – Sopran 
Vi har samarbetat mycket tidigare (framförallt i hennes eget projekt där jag är pianist) och vi är väldigt 
goda vänner. Hon var med och sjöng på mitt bidrag till Nobel Creations (som jag redogör för i 
material) men aldrig varit med och sjungit kör i projektet förut så att fråga henne kändes roligt och 
väldigt naturligt. Hon blev väldigt glad av att få sjunga sopran, då hon ofta får sjunga alt trots att hon 
har möjlighet att sjunga sopran. 

Anna Lindahl – Alt 
Vi går i samma årskurs och har haft mycket att göra med varandra i olika skolsammanhang. Anna var 
med och körade när vi gjorde en akustisk variant av projektet på Hotel Hellsten. Jag tyckte hon gjorde 
ett fantastiskt jobb då och var väldigt glad över att hon ville vara med igen.  

Sara Sissay – Alt 
Som en av de enda ordinarie medlemmarna som kunde medverka på examenskonserten bidrar hon 
med ett härligt lugn och en fantastisk kompetens till gruppen. Det är väldigt skönt för mig att hon är 
med då hon alltid varit ett fantastiskt stöd för mig.  

Jonatan Lindh – Tenor 
Jonatan är vanligtvis trummis och kanske ett till synes otippat val till tenorstämman. Jag var med i 
orkestern när Jonatan sjöng kör i musiktävlingen SMASK. Dessutom har jag hört honom sjunga 
tidigare och vet att han är en tenorklippa. Dessutom alltid positiv och taggad och det betyder 
jättemycket som bandledare.  

Oskar Lindwall – Tenor 
Vi går nu i samma årskurs och jag har varit pianist i hans projekt. Jag har alltid sett upp väldigt mycket 
till Oskar och tycker han är något av ett musikaliskt geni samt dundervokalist. Att ha med honom i 
projektet nu också efter att ha suttit med i studion på Atlantis känns som en fin cirkel som sluts. 

Jonathan Stribrny – Trumpet 
Jag och Jonathan spelar tillsammans i Ingrid Malméns projekt och jag har alltid tyckt han gör ett 
jättefint jobb där. Han har en väldigt mjuk och varm ton vilket jag tycker är väldigt snyggt.  

Alexander Ivarsson – Altsaxofon/klarinett 
Jag har inte spelat så mycket alls med Alexander tidigare men däremot hört honom spela flera gånger. 
Tycker att han är en jätteduktig musiker och var väldigt intresserad av att ha med honom i projektet. 
Han spelar både Altsaxofon och klarinett väldigt bra och det var något jag planerade att använda mig 
av. 

Martin Wirén – Tenorsaxofon/Basklarinett 
Martin och jag träffades på Bollnäs folkhögskola då vi gick där samtidigt. Han är en klippa till 
blåsmusiker och har varit med och vikarierat förut i bandet. Det finns basklarinettstämmor till några av 
låtarna och det var dessutom nödvändigt att hitta någon som kunde hantera båda instrumenten vilket 
Martin kan. 

Filip Tunevi – Trombon 
Vi började i samma klass i 1:an och vi har medverkat en del i varandras projekt tidigare. Filip är 
väldigt behaglig att ha med i ett projekt då han är en väldigt bra musiker och också väldigt lugn och 
pålitlig. Kommer alltid förberedd och spelar alltid väldigt bra.  
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Terese Lien Evenstad – Violin 
En av mina närmaste vänner och en jätteduktig stråkmusiker. Då stråk är väldigt nytt för mig kändes 
det väldigt bra att Terese skulle vara med. Att hon är taggad och sprudlande samt en duktig musiker 
gjorde henne till ett väldigt naturligt val.  

Lovisa Säfström – Viola 
Lovisa är född i samma stad som mig och vi har känt varandra väldigt länge. Vi har spelat med 
varandra på musikskolan i Motala och det var väldigt roligt att ha med henne i projektet. Lovisa 
hjälpte mig även att hitta min sista violinist vilket jag är väldigt glad för. 

Zaida Ponthin – Violin 
Zaida är den enda i projektet jag inte kände överhuvudtaget innan. Jag är dock väldigt glad över 
hennes medverkan. Redan från första repet kändes det bra. Hon var öppen och positiv samt 
superduktig på det hon gör.  

Agnes Magnusson – Cello 
Jag känner inte Agnes så bra sen innan men vetat vem hon är väldigt länge. Jag såg henne spela på 
Sara Sissays examenskonsert och tyckte det lät väldigt bra. Jag har också studerat med hennes syster 
på Bollnäs och vi träffades för första gången där när hon var på besök. Rolig person att ha med i ett 
projekt och gjorde ett jättebra jobb! 

Ebba Lorentzi – Synth/piano 
Ebba är den senaste ordinarie medlemmen i projektet och jag är så himla glad av att hon är med. Vi 
hade vår första spelning tillsammans med den akustiska sättningen på Hellsten och hon gjorde ett så 
himla bra jobb. Hon är som pianist väldigt stabil, duktig och lätt att jobba med vilket för en sångare är 
jätteviktigt.  

Tom Olovsson – Elbas/kontrabas 
Tom är den svängigaste och stabilaste basisten jag hittills fått möjlighet att spela med. Att ha med 
honom i kompsektionen känns väldigt stort och berikande för mig. Han är också en person som alltid 
är positiv och stöttande vilket är skönt som ledare. Kort och gott en klippa. 

Oskar Mattson – Trummor 
Jag, Tom och Oskar har spelat väldigt mycket med varandra och har blivit väldigt tighta tillsammans. 
Oskar fyller en så naturlig plats i bandet att jag inte kan tänka mig någon bättre. Han är precis en sådan 
musiker som jag vill ha i min kompsektion och dessutom är han en ordentlig glädjespridare. Han är 
bra på att skapa bra stämning på repen då han tycker om att skämta mycket vilket jag tycker är 
jättebra. 

Material 
Jag redogör för låtarna vi spelar under konserten och använder denna del både som en del för att prata 
lite om hur låtarna kommit till men också hur jag tyckte de blev på konserten.  

Interlude 
Interlude är en instrumental öppningslåt med mycket fokus på blåset. Den uppkom verkligen helt och 
hållet som en konkret idé jag hade att jag ville att vi skulle öppna våra konserter med något väldigt 
festligt och energirikt. Sagt och gjort satte jag mig ner vid pianot i Motala när jag var på besök någon 
gång och skrev temat väldig obehindrat. Den skrev sig själv nästan.  

Nu till examenskonserten blev den stora skillnaden att arra upp den till 4 blås. Jag valde att göra första 
temat unisont i blåset och att göra det sista temat med stämmor som en effekt. Vi använde oss också av 
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formen vi ändrade efter att ha varit i Atlantis. Den har ett pianosolo direkt efter temat vilket blev en 
chans för mig att visa upp lite pianokompetens på examenskonserten.  

Jag tyckte att den kändes bra på konserten. Det är en bra låt att starta med då den är så energirik och 
uppåt. Är man nervös (vilket jag verkligen var) så lättar det lite när man dras med av svänget och 
energin. Det tog några takter in i solot innan jag kände att jag var helt avslappnad men jag är väldigt 
nöjd med solot såhär i efterhand. Den brukar hjälpa till att släppa osäkerheter och bara släppa loss 
vilket verkligen är tanken med låten också.  

Upprinnelse 
Jag medverkade under året i utställningen Nobel Creations som är ett samarbete mellan Nobelmuseet 
och ett antal konstnärliga högskolor. Jag fick i uppdrag att tolka årets Nobelpris i kemi som delades ut 
för ”design och syntes av molekylära maskiner”. Kort beskrivet har de fått pris för att ha skapat nya 
typer av molekylära bindningar. Jag tog konceptet av dessa bindningar och översatte direkt till musik. 
Kantenanen är en bindning som har delar som kan röra sig oberoende av varandra. Därför skrev jag en 
melodi som kunde röra sig oberoende av allt annat som hände i låten. Rotaxanen är en bindning där en 
cirkel flyttas mellan punkt A och punkt B längst en axel. Det tolkade jag som två olika tonarter, så den 
hoppar mellan punkt A (Gm) till punkt B (Bbm) och tillbaka igen.  

I stycket har jag även klippt med när en av pristagarna (Ben Feringa) pratar om hur projektet startade. 
Hans tal är till viss del inpassat till musiken och tanken är att han ska sluta och börja prata på vissa 
specifika ställen. För att lösa detta live hade jag en metronom i örat för att veta att jag spelade i exakt 
samma tempo hela tiden och Jonatan Lindh satte igång talet på rätt ställe med hjälp av en trum-pad. I 
trum-paden kan man spara hela ljudspår och sedan aktivera dessa med bara ett knapptryck.  

Ingrid Malmén har rollen att när det minimalistiska temat spelat i blås kommer igång ska hon 
improvisera långa toner i bakgrunden vilket hon gör jättebra. Låten blir väldigt bra och sticker ut lite 
med det inspelade talet och allt. Jag är väldigt nöjd med hur bra den blev live.  

Jag vet 
Jag vet utspelar sig några månader efter att jag och min förra partner separerat. Det var jag som tog 
initiativet till att bryta upp men det gjorde mig ändå väldigt ledsen då vi varit tillsammans i 5 år. I 
skrivande stund så ville jag verkligen bara höra av mig till henne för att veta hur hon hade det eller hur 
hon mådde med allt men jag visste att det inte var någon idé. Det var slut och hur mycket jag än ältade 
kunde jag inte förändra det. Jag vet var den första låten jag skrivit sen uppbrottet och även den första 
som fick handla om kärlek. Trots att den spelades in i Atlantis så har den aldrig framförts live förut 
och är alltså en av de låtar som vi premiärspelar på konserten.  

”Jag skulle göra vad som helst för att få veta vad du gör, men jag skulle bara minnas allting fint som 
jag förstör. Försöker ta mig framåt fast att stegen tar mig dit jag redan gått förut. Jag skulle bara 

gärna vilja veta vad du gör utan mig ikväll.” 

Under inspelningen i Atlantis så spelade vi in blås på låten. Jag upplevde dock att det jag skrivit inte 
riktigt fyllde någon funktion och att jag skrivit det lite bara för att ha skrivit något till dem. Det ledde 
till att jag till examenskonserten valde att helt ta bort blåset för att bara spela den med band och kör. 
Istället för instrumentala melodier i blås så spelar Ebba dessa med en synth.  

I och med att blåset försvinner visste jag att jag hade en möjlighet att lägga mera fokus på kör. Låten 
är uptempo och temat frustration. Kören fungerar lite som berättarens undermedvetna och konstant 
påminner om att det inte lönar sig att kämpa och att det är dumt att tänka såhär.  

 

Tobias: ”Jag vet att det är jag som gjort det här mot dig.” Kör: ”Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet.” 

Tobias: ”Jag vet jag borde släppa det som var.” Kör: ”Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet” 
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Ett återkommande grepp i vår musik är att vi ofta har en refräng efter sticket som är lugn och ofta bara 
med piano och sång. Låten kräver lite att man går ner efter sticket även här men för att bryta trenden 
lite så lät vi Ebba spela mellotron (ett flöjtaktigt ljud som fungerar som en synthpad). Det blev väldigt 
bra tycker jag. 

Under framförandet var jag fortfarande lite nervös och hade svårt att få sången att bottna i hela 
kroppen. Det gjorde att jag kände mig lite distraherad och råkade missa en textrad i andra refrängen. 
Jag minns att jag tänkte något i stil med ”Okej, nu missade du precis en textrad. Nu måste du verkligen 
komma in i matchen”. Att missa fick mig att inse att jag faktiskt var lite distraherad och jag kunde 
skifta fokus till vad det faktiskt var jag försökte säga. Jag missade inte en enda textrad efter det.  

Somnade hos dig 
En av de två helt nya originallåtar som skrevs specifikt till konserten. Den handlar också om 
uppbrottet, men från en annan vinkel. Jag och min förra partner bodde ihop och jag ville inte sova där 
efter uppbrottet. Jag är så tacksam att en nära vän till mig hjälpte mig igenom den första absolut 
jobbigaste tiden. Hon lät mig sova hemma hos henne så länge jag behövde, hon lyssnade när jag 
behövde prata om saker och hon blev verkligen en trygg punkt när min tidigare trygga punkt försvann. 
Detta är en hyllningssång till henne. 

 

”Jag gick längst med en väg. Jag gick den med någon annan och den tog mig fram tills dit jag är idag. 
Trots att det gick bra och att vägen var helt rak så ramlade jag ner längre än jag någonsin gjort förut. 
Men det var då du kom till mig och du lagade min själ. Jag ska aldrig glömma dagen då jag somnade 

hos dig. 

När marken inte bär men du räddas av någon annan så blir den vännen större än förut. Den vännen 
blir ett nav på ett väldigt stormigt hav där allting handlar om att hämta andan efter luft. Men det var 

då du kom … ” 

 

Jag skrev den här låtens första vers precis i samma veva som Atlantisinspelningen. Jag minns att jag 
tänkte att om vi får tid över kanske jag borde gå in och spela in det jag har, men jag är väldigt glad att 
jag väntade. Jag skrev den andra versen lite senare efter ett samtal med denna vän då jag konstaterade 
att hon just varit ett nav till mig och jag gillade den bilden.  

Sättningen är bara piano, sång och stråk. Jag spelar första versen helt själv i ett fritt tempo och under 
mellanspelet spelar stråket en lång bordun på grundtonen i tonarten. Den andra versen börjar med stråk 
och sång och den går in i tempo för första gången. Jag ville fortfarande behålla lugnet i fraserna även 
om vi gick in i tempo så jag var tvungen att skriva den med vissa taktartsbyten. Jag hade kunnat göra 
hela låten i 4/4 takt som är det vanligaste som skrivs men jag tyckte att nästa fras kom för snabbt inpå 
då. Därför skrev jag de 2 första takterna i 5/4 takt och det extra slaget fungerar mest som en kort paus. 
Det gav hela låten ett lugn som jag tyckte om väldigt mycket. Det är många som i efterhand har tyckt 
att denna är deras favoritlåt och jag är väldigt nöjd med hur den är skriven.  

Dig jag tänker på 
Vår enda cover under kvällen. Sen jag började intressera mig för text har jag även börjat nosa på att 
översätta engelska texter till svenska. En stor förebild för mig inom det är Tomas Andersson Wij som 
är en svensk singer-songwriter som lägger mycket fokus på text och har bland annat översatt den 
amerikanska artisten Billy Joels texter till svenska på albumet Euphoria. Jag hade honom även i 
kursen Singer-songwriting här på skolan och genom den kursen skrev jag låten Välja mig.  

En stor inspirationskälla till mig har länge varit Salem al fakir som är en svensk artist som skriver pop 
med mycket influenser av andra genrer Jag ville göra något av honom och efter att ha lyssnat mycket 
på låten It’s only you slog det mig att det var just den jag vill översätta.  
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Jag valde att förhålla mig fritt till texten och inte översätta allting ordagrant. Samtidigt tycker jag att 
det är nödvändigt att få med de viktigaste ställena där det rimmar så att man får samma periodiska 
känsla i båda texterna. Jag ville behålla temat av en förälskelse som inte fått blomma ut än och jag 
tycker att min text motsvarar Salems.   

Sättningen på denna blev hämtad från vårt uruppförande av översättningen som vi gjorde på Hotel 
Hellsten. Då gjorde vi den med bara piano och sång med en liten körinsats till andra refrängen. Nu 
arrangerade jag så att kören gjorde ännu mera och även fyllde i när vi sjöng ”För det är dig jag tänker 
på” för att betona textraden. Mellanspelen har en väldigt karakteristisk melodi som jag ganska snabbt 
fick inspirationen att spela på stråk så jag bestämde mig för att denna skulle vara en av stråklåtarna. De 
använder både stråken och tekniken ”pizzicato” när de alltså knäpper på strängarna med fingrarna 
istället för att använda stråken. Melodin är rytmiskt ganska utmanande så för att få stabilitet i allting 
valde jag att lägga tydliga fjärdedelar på varje pulsslag i cello.  

Det finns några saker som slog mig angående stråkarrangemanget på denna. Jag har skrivit ganska 
snabba byten mellan stråkets olika speltekniker vilket var lite för svårt att hinna med. Det gör att det 
blir lite stressigt för dem att byta för att kunna spela bra på nästa insats. Sen hann vi enligt mig inte 
repa tillräckligt mycket på den melodi de har i mellanspelet för att den skulle kännas 100% hemma. 
De kämpar på bra och det låter verkligen okej men jag det var en grej jag tänkte på kunde bli bättre. 
Utöver det tycker jag det är ett bra arrangemang som arbetar fint för att framhäva texten vilket är 
poängen. 

Hitta rätt 
När Oskar Mattson visade mig en monolog av Earl Nightingale1 där han pratade om motivation och 
vikten av att veta vad man har för mål med saker blev jag väldigt inspirerad. ”A man who does not 
think about driving his car to Saint Louis, Missouri will never get roadmaps to show how to get to 
Saint Louis.”  

Där föddes refrängen till hitta rätt: 

 
1 Amerikansk radiopratare som ofta pratar om mänsklig utveckling, motivation, inspiration. 
https://open.spotify.com/track/1APZDiXUMe5ijrHVnQ2upk 
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”Om jag inte vet vad jag vill ha kan jag inte jobba för att få det. Om jag inte fattar vart jag ska kan jag 
inte se hur jag ska gå dit.” 

 

Jag gillade den meningen men tyckte att narrativet var aningen platt. För att kunna brodera ut en 
berättelse om det var jag tvungen att sätta det i relation till min kamp mot min prestationsångest. Jag 
tänkte spontat att det lät väldigt klokt och förnuftigt men att det kanske inte alltid är riktigt så lätt. Där 
uppkom sista textraden på refrängen: ”Det är egentligen så lätt så varför har jag svårt att hitta rätt?”. 

Musikaliskt är det både en högenergilåt och en låt med mycket fokus på ett svängigt Groove. Blåset 
spelar blåsmarkeringar hämtade ifrån funk och soulvärlden. Ebba har ett energifyllt solo efter andra 
refrängen. Det här har blivit en gammal goding och tycker den ofta känns väldigt bra, även nu på 
konserten.  

Från och med nu 
Från och med nu har alltid varit den låten jag förknippat mest med tematiken som NONSENS kretsar 
kring. Jag skrev en version av texten när jag gick på Bollnäs folkhögskola (vilket gör det till en av 
mina äldsta låtar) under en kväll när jag verkligen kände att allt jag gjorde var värdelöst. Jag har tyvärr 
inte kvar den texten men det var i princip fyra verser av totalt självförminskande mörker.  

Senare, när jag hade börjat på musikhögskolan så ville jag använda låten för jag tyckte verkligen om 
musiken till den men den texten jag skrivit på Bollnäs funkade verkligen inte. Den behövde mera hopp 
i sig, också för att när jag skrev den nya texten inte mådde lika dåligt som förut. Jag behöll ändå 
tematiken, det blev som en presentation av tankar om mig själv men som alltid avslutades med 
comebacken ”Men jag gör vad jag vill från och med nu”.  

 

 

”Jag kan inte tänka, för allting är så rörigt 

Jag kan inte saga nått, för allting blir så sluddrigt 

Och allting som jag skapar, blir Nonsens varje gång 

Men jag gör vad jag vill, från och med nu”. 

 

Detta var den enda gamla låten som jag valde att skriva nytt stråk till. Jag valde på grund av tidspress 
att hålla det enkelt så jag skrev långa toner till dem i introt, långa höga toner till dem som bakgrund till 
pianosolot och även samma sak som i introt till sista versen dock en halv ton upp då vi gjort en 
tonartshöjning. Tyckte att det blev väldigt fint att få till den klangfärgen till denna låt om brukar vara 
ganska naken och lite avskalad i sin uppbyggnad. På den här används basklarinett och klarinett istället 
för de vanliga saxofonerna. 

Välja mig 
Som en av de mest allmänt kända osäkerhetskänslorna vi har gestaltar ”Välja mig” rädslan för att inte 
bli vald. Det är i stort och smått, i jobbsammanhang, musik, relationer, vänner. För att förstärka 
narrativet lät jag sticket vara en vändpunkt i historien där man ställs inför situationen då någon faktiskt 
väljer en. Sista refrängen handlar om tacksamheten för det och för att det var just den personen som 
valde en. Jag skrev den med lite handledning från Tomas Andersson Wij 

 

”Varför skulle någon nånsin välja mig när de bara enkelt skulle kunna välja dig? Och jag vet det är 
dumt att tänka såhär men jag kan inte rå för det. Varför skulle någon nånsin välja mig framför dig?” 
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”Jag är bara glad för att du valde mig fast att jag fick för mig att någon annan skulle välja dig. Och 
jag vet det är dumt att tänka såhär men jag kan inte rå för det. Jag är bara glad för att det var just du 

som valde mig”. 

 

Faktiskt den enda låten där alla är med samtidigt. Stråkarrangemanget hade jag ju skrivit tidigare och 
den var väldigt lätt att skriva om till den nya sättningen. Ofta är det denna låten som folk reagerar mest 
på, och får som sin personliga favorit. Det är en känsla som alla kan relatera till och det känns fint att 
ha satt ord på den. 

Sång till robin 
När jag besökte min brors examenskonsert förra året blev jag tillägnad en låt och har sedan dess tänkt 
att jag vill tillägna en låt till honom. Jag har haft några instrumentala låtar sen tidigare och en låt som 
jag nosade på att spela på examenskonserten var en visa jag skrev för något år sen. Den hade ingen 
titel så att då tillägna den låten min bror blev väldigt naturligt.  

Jag var sugen på att spela en låt på pianotrio (Piano, bas och trummor) lite för att visa på att jag ändå 
fortfarande har en fot kvar i jazzvärlden. Denna låt passar väldigt bra för det då den kombinerar både 
en väldigt lugn vis-aktig jazz men att vi också i solot går in i en tyngre swingbaserad jazz. 
Arrangemanget höll jag öppet och vi spelade den bara flera gånger för att komma fram till det vi 
tillslut spelade på konserten. Jag tyckte det blev ett härligt avbrott i konserten.  

Kan inte ta emot 
Den andra av de två helt nya originallåtarna. Den handlar om en stund jag hade tillsammans med en 
annan nära vän till mig i höstas en bra stund efter uppbrottet. Jag jobbade för mycket, var fortfarande 
ganska trasig efter uppbrottet och fick under tiden vi hängde en panikattack. Det var skönt att hon var 
där och hon försökte peppa mig och säga fina ord för att få mig att komma tillbaka till verkligheten 
och andas långsammare men jag var inte redo för att ta emot dem just då. Även om själva stunden jag 
skrev låten om var ganska dramatisk känner jag igen sinnestillståndet av att må dåligt och inte kunna 
ta emot fina saker som folk säger till en. 

 

”Allt det fina du säger till mig tycker jag är stort. Men på den plats jag befinner mig just nu, precis 
som trädet utan rot, så kan jag inte ta emot.” 

 

Jag beslöt tidigt att denna skulle vara utan blås för att få större dynamik i konsertens olika skeden och 
sättningar. Där fick jag än en gång en möjlighet att fokusera mera på kören. Jag lät dem betona vissa 
textrader i refrängerna och även ha lite långa toner där de behövdes.  

Detta är den första låten jag skrivit med ett helt skrivet instrumentalt stick. Mycket inspirerat av skivan 
Genom varje andetag2 där många partier har väldigt melodiska och musikalinspirerade melodislingor 
som jag lät mig inspireras av. Jag lyssnade igenom hela den skivan någon dag innan jag skrev klart 
låten. Melodin i sticket spelades av Ebba på synth (vilket nästan i mina öron gav det en härlig proggig 
känsla), mig på piano och Terese på fiol. Utdrag från sticket på nästa sida. 

 
2 Anders Widmark och Helen Sjöholm. https://open.spotify.com/album/02yOHcFPCPDd8dPigShxz3 
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Andra sidan 
En av de låtar som varit med oss längst. Jag skrev den till en vän som skulle gå igenom en lång 
behandling för att bli frisk sin ätstörning. Hon beskrev känslan när vi sågs veckan innan hon skulle 
påbörja behandlingen som obehaglig då hon inte visste vad som skulle hända efteråt. Det enda hon 
kände till var ju hennes sjukdom och på många sätt hade det blivit en identitet som för tillfället kändes 
tryggare än behandlingen för att hon visste hur det kändes. Jag var så tagen av det mötet att jag var 
tvungen att skriva Andra Sidan. 

Denna låt blev väldigt mycket så som vi gjort den förut. Vi löste en vanlig svårighet i sticket för kören 
med att ta bort några takter för dem och låta de komma in senare när de landat lite mera. Annars var 
arrangemanget precis som den varit tidigare konserter och jag tycker det funkar fint! 

Nått jag skulle göra 
Som extranummer var vi bara tvungna att ha Nått jag skulle göra då det har blivit lite av ett signum för 
NONSENS. En naivt skriven text om allt storslaget man tänker att man vill åstadkomma när man 
vaknar på morgonen och kontrasten av att man tillslut inte orkar göra det. Texten är ändå skriven i en 
ganska mörk stund när jag hade massor av jobb och deadlines som kom men jag var alldeles för 
utarbetad för att komma upp ur sängen. Den lättsamma och svängiga musiken som kontrast gör att 
budskapet tas emot lite lättare och jag älskar den kontrasten. Det blir lite som att de som vill tolka det 
som jag kan göra det men för alla andra blir det bara en härlig och lättsam låt. Den blir mångbottnad.  

 

”4. Det var något stort som skulle ske idag 

Nått som ingen annan gjort förut 

Skulle göra världen till en bättre plats 

Det var nått jag skulle göra idag 

 

5. Men jag orkar inte göra nått idag 

Mitt huvud snurrar, kroppen känns så svag 

Och fast jag inte vill, så är det alltid så 

Att det är nått jag borde göra idag.” 
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Detta arrangemang var också väldigt likt det som vi gjort tidigare. Den stora skillnaden var att när vi 
repeterade så bytte vi ut trumpetsolot i låten till ett altsaxofonsolo. Jonathan var inte jättesugen plus att 
han poängterade att Alexander inte hade fått något solo än. Jag är i efterhand väldigt glad för det för 
Alexander gör ett jättebra solo. 

Slutreflektion 

Det finns några specifika punkter jag väljer att reflektera extra över.  

Ebbas introduktion till musiken 
Att vara ny i ett redan existerande projekt är ofta en känslig process. När jag fick läge att ha med Ebba 
ville jag att den processen skulle ske så smidigt som möjligt. Därför tyckte jag det var skönt att vi fick 
tillfälle att göra Hotel Hellsten-spelningen tillsammans. Ett perfekt tillfälle att helt enkelt bara visa upp 
alla låtar och att kompa dem bara på piano är något jag tänkte skulle ge en bra kunskap om hur låtarna 
är uppbyggda då man har det fulla harmoniska ansvaret i en grupp. Till viss del tror jag det var 
jättebra, men jag tror jag hade kunnat vara tydligare när vi sen skulle börja repa till Atlantis. Hon har 
hela tiden skött sig exemplariskt men jag känner att jag var lite väl otydlig med vad hon faktiskt skulle 
spela på inspelningen. Just också eftersom att vi båda är pianister är det alltså inte bara att lyssna på 
låtarna och höra vad pianot spelar utan det ska även delas upp. Hon fick stå ut med en del ”Jag vet att 
jag sa så förra gången men jag har ändrat mig, spela såhär istället” enbart för att jag inte bestämt mig 
innan. Det är en balansgång för mig. Jag vill både vara väldigt tydlig men också släppa på ansvaret lite 
och låta musikerna bestämma själva. Just inför Atlantis tyckte jag att jag borde kollat över det lite 
mera innan och komma med ännu tydligare besked. Däremot tyckte jag verkligen att vi tog oss i land 
fint med hela inspelningen, vilket jag ska gå in på mera lite enare. 

Jag tyckte det funkade mycket bättre till examenskonsertdelen. Dels för att vi såklart använde oss av 
några av arren vi jobbat fram tills inspelningen men även på de nya låtarna. Kan inte ta emot hade jag 
först noter med mig på, men vi bestämde oss fort för att vi skulle lära oss den på gehör istället och jag 
är så glad att vi gjorde det. Då fick vi till precis den där balansen då folk fick lyssna och reflektera 
själva samtidigt som jag kunde styra åt vilket håll jag ville att det skulle landa. Jag är väldigt nöjd över 
den plats vi är på just nu. Hon har bra koll på låtarna och lär sig mer och mer utantill vilket jag gärna 
ser att vi i kompet ska göra.  

Jag är väldigt mån om att alltid välja musiker som jag tycker sprider en bra stämning och bidrar till en 
schyst attityd både på och utanför rep. Jag tycker att de andra i bandet har välkomnat henne fint och att 
hon är ett naturligt komplement till oss andra. Väldigt glad att hon numera är en ordinarie medlem! 

Inspelningens utfall 
Jag är generellt extremt nöjd med både förberedelsearbetet och själva inspelningsdagarna på Atlantis. 
Jag vet med mig att jag brukar skjuta på uppgifter jag tycker känns obehagliga och för stora. Trots att 
jag definitivt var livrädd konstant under förberedelserna (vilket fick mig att skjuta en aning på 
uppgifter senare än utsatta deadlines) så kom vi i mål på ett väldigt fint sätt. Det var som att med min 
egen planering så var jag så himla medveten om hur jag fungerar och vilka tendenser jag har att jag 
budgeterade tidsmässigt för att kunna skjuta på saker lite men ändå få de gjorda.  

Jag känner även till mina tendenser att inte våga kräva för mycket av folk vilket är en konsekvens av 
att tänka att det man gör inte förtjänar att tas på allvar. Jag var väldigt medveten i att gå in i 
Atlantisprojektet och totalt nonchalera dessa känslor. Jag ställde krav på mina musiker, delegerade ut 
vissa uppgifter som behövde fixas med logistiken och var tydlig med hur mycket rep jag ville att vi 
skulle ha. Det ironiska med den situationen är att jag får för mig att folk ska bli irriterade eller bli 
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oinspirerade av det men det funkade ju verkligen precis tvärt om. Folk svarade så bra på den linjen, 
var förberedda, kom i tid, var peppade. Vi fick till gott om repetitioner innan och jag är så stolt över 
mig själv att jag gav oss bra förutsättningar så att jag kunde känna mig nöjd med utfallet.  

Vid inspelningen så valde jag att spela piano på flera låtar än vad vi gör live. Välja mig är ett bra 
exempel på det. Jag tog det beslutet för att jag ville ha extra stor kontroll på hur pianodelarna lät 
oberoende av vem som spelade dem. Jag litar verkligen på Ebba och det var mer en del av den 
seriositeten jag beskriver nu att jag vågar ta kommando över mitt eget material och styra över det. 

Temamässig förflyttning  
Jag har lagt märke till att de teman jag skriver text om har ändrats lite sen vi började. Projektet startade 
verkligen lite som terapi för mitt dåliga självförtroende och det föll sig väldigt naturligt att skriva om 
just det ämnet. Under förra året arbetade jag väldigt intensivt med att förändra mitt beteende och växa 
ifrån de tankarna. Jag gick hos psykolog, läste böcker, använde lärartid från skolan för att fokusera på 
spel och prestation med Klas Nevrin som är pianolärare på skolan, gick en kurs i mindfulness3 osv. Jag 
var helt klar med mitt mål att jag inte vill känna det jag känner om det jag gör och därför testade jag 
verkligen allt. Hårt arbete ger såklart resultat och det som verkligen fick mig att växa var uppbrottet 
mellan mig och min partner. Då fick jag verkligen användning av allt det jag lärt mig under året då jag 
helt plötsligt inte kunde fly från mina känslor genom tröst av någon annan. Jag famlade först men när 
januari kom var jag verkligen som en helt ny människa.  

Det har gjort att det material jag har skrivit den senaste tiden både på ett sätt har valt en annan riktning 
än tidigare men behåller samma kärna. De kretsar för första gången kring relationer men ändå med 
samma utgångspunkt: Känslor som vi alla kan känna igen oss i. För mig känns det lite som att vi 
äntligen hittat hem temamässigt. Jag har sedan starten varit medveten om att jag inte kan skriva om 
prestationsångest hela livet och nästan varit lite orolig för vad jag skulle göra efter det. Jag känner mig 
mycket lugnare nu när jag kunnat konstatera att talangen jag har inte enbart kretsade kring att jag var 
bra på att skriva om just prestationsångest utan att jag var bra på att beskriva känslor och sätta ord på 
dem i allmänhet. Starka vardagsreflektioner i stort och smått på ett lättillgängligt sätt. Jag är väldigt 
glad för den övergången och känner stor nyfikenhet för vad som komma skall.  

Inspelningens roll inför examenskonserten 
Många av de låtar vi spelade in i Atlantis spelade vi även på examenskonserten. Jag arbetade noggrant 
med dessa låtar och arrangemangen inför inspelningen och det gjorde såklart att jag låg bra till med 
dem inför konserten.  

De låtar som jag valde att använda till konserten var: Interlude, Andra Sidan, Hitta Rätt, Välja Mig, 
Från och med nu, Nått jag skulle göra, Jag vet. Det var alltså sju låtar på konserten av de tolv som vi 
spelat in sedan innan. Alla dessa spelade vi i väldigt liknande arrangemang (förutom det självklara att 
lägga till blåssektionen, körstämmorna och stråksektionen) som jag bara lyfte över till den nya 
sättningen. 

Detta gjorde också att kompsektionen kunde låtarna väldigt väl inför repen vilket gjorde att man kunde 
fokusera extra mycket på de som spelade musiken för första gången. Det sparade såklart enormt med 
tid. Detta bidrog också till att jag kunde förbereda väldigt välljudande demoversioner på de flesta av 
låtarna till nytillkomna bandmedlemmar vilket också bidrog till effektiviteten.  

 
3 "Mindfulness är en medvetenhet som uppstår när vi är uppmärksamma avsiktligt, i nuet, och utan dömande på 
saker och ting som de är." Zindel, Segal, Mark, Williams & Teasdale (2014). Mindfulnessbaserad kognitiv terapi 
vid depression 
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Konsertens utfall 
Att driva ett projekt med 18 musiker är inte helt okomplicerat logistiskt. Jag visste att det skulle vara 
problem att organisera rep och upplever att jag egentligen velat börja lite tidigare. Vi planerade repen i 
skiftet januari/februari och detta är väldigt sent i min värld. Detta beror dock på att jag inte var helt 
klar med konceptet och vilken sättning jag ville ha och därmed inte bestämt alla musiker än.  

Vi fick till en ganska bra plan ändå trots förutsättningarna. Jag visste att jag ville ha ett rep med varje 
sektion var för sig och det fick vi ganska lätt till. Fullbandsrepen var svårare att få till men vi löste det 
så att jag prioriterade att hela kompsektionen var på plats alla gånger men att fokus låg på olika 
sektioner olika rep. Första fullbandsrepet hade vi extra mycket blåsfokus och då alla i körsektionen 
inte kunde vara där. Andra repet hade vi extra körfokus.  

Vad gäller stråksektionen beslöt vi att bara ha ett rep med bara stråket och att de skulle vara med på ett 
fullbandsrep. Jag hade önskat att de var med vid åtminstone ett rep till alternativt att vi fick möjlighet 
att ha ett längre sektionsrep men det gick helt enkelt inte att få till. Det gjorde att vi inte riktigt nådde 
fullt till den nivån med stråket som man får när man verkligen lyckats spela ihop sig. Det lät dock 
väldigt bra och de gjorde ett så himla bra jobb med de förutsättningar vi hade att jag är väldigt nöjd 
trots allt. Jag är även efter att ha lyssnat på inspelningarna från konserten väldigt nöjd med hur det 
blev.  

Självförverkligande samt att ta sig själv på allvar 
Som en avslutning kommer den viktigaste lärdomen jag lärt mig under det här projektet: Det finns 
aldrig någon anledning att inte satsa fullt ut på det man gör. På många sätt är detta första gången jag 
vågar göra det och vad jag fått tillbaka av det är helt otroligt. Både för hur mina musiker har agerat 
men också hur jag har mått under projektets gång. Även om jag på många sätt har vunnit över min 
egen självdestruktivitet kommer jag alltid att ha kvar tendenserna. Att då försätta mig i en situation där 
jag satsar fullt ut mår jag väldigt bra av även om jag då får mer att förlora.  

För att förändra sina tankar krävs att man ändrar sitt beteende både internt (ändra sina tankar) men 
också externt (ändra sina handlingar). Allt intensivt jobb jag gjorde med mina tankar förberedde mig 
för den interna kampen att helt enkelt försöka sluta tänka destruktiva tankar. Det arbetet spelar dock 
ingen roll om man inte jobbar med den externa kampen också. Det finns mycket val man gör med 
dålig självkänsla där några av dem kan vara att inte våga tacka ja till projekt som man inte tror att man 
kommer att klara av, undvika att hälsa på folk för att det känns jobbigt etc. Jag upplever att både 
Atlantis och allt jag har gjort med NONSENS den senaste tiden är tydliga bevis på min externa kamp 
och hur långt jag har kommit med den. Jag är stolt över det jag åstadkommit och ser väldigt nyfiket på 
vad vi kommer att åstadkomma i framtiden. 
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Inspelningsschema för Atlantis 

 
 

 

 

 

 

 

NONSENS INSPELNING  
Schema  
 
 
Dag 1    
 
09.00 Insläpp, Riggning, Mickning etc  
12.00 - Lunch 
13.00 - Andra Sidan              E mellotron 
14.50 - Hela vägen upp        E pi      T – Slasksång  
15.30 - Från och med nu      E Pi - Bas kl – Kotr -Slas 
16.15 - Var inte kvar här       Bas kl  -  Kontra  
17.00 - Middag  
18.00 - Din tur                       E mellotron 
19.00 – Klara! 
 
 
Dag 2  
 
09.00 - Insläpp  
09.30 - Nått jag skulle göra     
10.30 - Jag vet                       E - Mellotron 
11.30 - Hitta Rätt                    E - Syntsolo 
12.30 - Lunch 
13.30 - Välja mig     
14.30 - Sista slaget     
15.30 - Interlude  
16.30 – 19.00 Reservtid och middag 
19.00 KLARA! 
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Stageplot examenskonsert 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Flygel	
N
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Nord	

^	

^	
	

=	Monitor	

^	
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^	

^	^	
^	
	

Blåss
ektion

,	4	pe
rs	 Körsektion,	6	pers	

Stråksektion,	4pers	
	

Trumset	

Bas,	kontra	och	el	

- Gradäng	1,2	3		nedsänkta	utan	
stolar.	(till	foto	och	film)	

- Gradäng	4	markplan	
- Gradäng	5,	6,	7	Upphöjda	
- Gradäng	8,	9,	10	markplan,	

mörklagda	
	

- Backdrop	svart	baksida	scen	
nedsänkt	

- Allt	ska	vara	så	dämpat	som	det	
går	att	göra	

- Projektor	skickar	logga	på	svarta	
duken	

Dator	

Sättning	och	spec:	
- Flygel,	mickad	
- Nord	keyboard	front,	stereotele	
- Kör	(2	sop,	2	alt,	2	ten)	6	mikrofoner	
- Stråk,	(2	violin,	viola,	cello)	4	mikrofoner	
- Blås	4	pers,	(grund	Trump,	Altsax,	

Tenorsax,	Trombon.	Altsax	byter	till	
klarinett	och	tenorsax	byter	till	
basklarinett)	4	mickar	

- Nord	genom	dator,	stereotele	från	dator	
och	stereotele	från	nord.		

- Mickar	till	trumset.		
- Elbas	och	kontra.	Mick+line	till	kontra,	

Line/stärk	till	elbas.	
- En	trumpad,	bara	1	kanal	telekabel.	

Används	i	1	låt	
	X	6	

X	4	

X	4		

=	mikrofon	med	
stativ.	

x	?	

Mickar	sammanfattning:	
-	2	leads,	lika	mixade	längst.	
-	6	till	kör	
-	4	till	stråk	
-	4	till	blås	
-	1	till	kontrabas	
-	Trumset	x?	

Dr.pad	
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Arrangeringsschema inför examenskonserten 
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Konsertaffisch 

 
 
 



 

 f  

Andra Sidan 

 
Min vän, håll ut 

Snart är du igenom 
helvetet på jorden, 

då allting strävar mot en, 
 

Nån sa att gräset är grönare på andra sidan, 
Tänk om det är sant? “Tänk om det är sant?” 

Tänk om det är sant? 
 

Om du orkar lite till, står jag här brevid 
Du förtjänar något stort, när du är klar men 

Jag vet, att ingen vet hur det ser ut på andra sidan 
Men vem vet, på andra sidan kanske allt ser ut som 

 
Dagarna är långa, 

veckorna tar aldrig slut 
månaderna hänger kvar 

men snart går året ut 
 

Det var nån som sa, jag tror det bästa inte hänt än. 
Jag vill tro honom 

Tänk om det är sant? “Tänk om det är sant?”x3 
 

Ref, stick  
Håll ut och håll dig kvar om du orkar lite till. 

 
Om du orkar lite till, står jag här brevid 
Du förtjänar något stort, på andra sidan 

 
Andra sidan x4 

Jag vet, att ingen vet hur det ser ut på andra sidan, 
Men vem vet, på andra sidan kanske allt ser ut som 

 
 

 



 

 g  

Från och med nu 

 
Jag kan inte flyga, men är så rädd att falla 

långt ner, dit jag inte kan gå upp igen 
Har aldrig tänkt så högt om mig, men jag har fått 

nog 
Så jag blir den jag vill, från och med nu 

 
Jag kan inte tänka, för allting är så rörigt 

Jag kan inte saga nått, för allting blir så sluddrigt 
Och allting som jag skapar, blir Nonsens varje 

gång 
Men jag gör vad jag vill, från och med nu 

 
Jag har nog aldrig vetat, vem jag är 

Vilsen i mitt eget rum, men jag är nått på spåren 
Ett helt nytt sätt att tänka om mig själv, och det jag 

gör 
Så jag blir den jag vill, från och med nu 

 
Allting ska förändras, och det börjar nu 

Jag blir den jag vill och den jag alltid velat vara 
Ingenting kan hindra mig, 

När jag blir den jag vill från och med nu x2 
  



 

 h  

Nått jag skulle göra 

 
Det var nått jag skulle göra idag 

Det var inget stort, men säkert ganska bra 
Säkert ganska viktigt, säkert ganska kul 

Det var nått jag skulle göra idag 
 

Det var något som jag måste klara av 
Nått om att hinna med det som sagts 
Om att klara målen, om att orka med 

Det var nått jag skulle göra idag 
 

Det var nått som kanske handla om mitt liv 
Att lyckas och att bli den man tycker om 
Den som alla gillar, den som jag vill va 

Det var nått jag skulle göra idag 
 

Det var något stort som skulle ske idag 
Nått som ingen annan gjort förut 

Skulle göra världen till en bättre plats 
Det var nått jag skulle göra idag 

 
Men jag orkar inte göra nått idag 

Mitt huvud snurrar, kroppen känns så svag 
Och fast jag inte vill, så är det alltid så 

Att det är nått jag borde göra idag 
 

1. 



 

 i  

Välja mig sida 1 

 
Här är jag, Än en gång 

där jag varit många gånger förut 
verkar som det aldrig får nått slut 
Marken bär, inte mig, inte längre 

 
När jag ser dig börjar allting brinna i mitt bröst 

Jag skakar bara när jag hör din röst 
 

Varför skulle någon nånsin välja mig 
När de bara enkelt skulle kunna välja dig 

Jag vet det är dumt, att tänka såhär 
men jag kan inte rå för det 

Varför skulle någon nånsin välja mig, framför dig 
 

Allt du rör, Allt jag hör 
Blir till fin filosofi men 

mina tankar begår högförräderi 
För allt jag rör. Allt jag hör. allt fallerar 

 
 
 
 
 
 



 

 j  

Välja mig sida 2 

 
Du är allting som jag nånsin velat att jag var, 

iallafall det som jag tror att folk vill ha 
 

Varför skulle någon nånsin välja mig 
När de bara enkelt skulle kunna välja dig 

Jag vet det är dumt, att tänka såhär 
men jag kan inte rå för det 

Varför skulle någon nånsin välja mig, 
 

framför dig stod muren som jag har försökt att riva ner 
fram tills dagen då du kom till mig 

med en vind blåste du bort de tunga molnen när du sa, att du 
väljer mig. 

 
Jag är bara glad för att du valde mig 

Fast att jag fick för mig att nån annan skulle välja dig 
och jag vet det är dumt, att tänka sådär 

men jag kan inte rå för det 
Jag är bara glad för att det var just du, som valde mig 

 
 

 

 

 

 

 



 

 k  

Jag vet 
 

Jag vet att det är jag som gjort det här mot dig. 
Jag vet jag vet jag vet jag vet 

Jag vet jag borde släppa det som var 
Jag vet jag vet jag vet jag vet 

 
Men jag kan inte gå vidare 

Men jag måste släppa taget 
 

Jag skulle göra vad som helst för att få veta vad du gör. 
Men jag skulle bara minnas allting fint som jag förstör 

Försöker ta mig framåt fast att stegen tar mig ditt jag redan gått förut. 
Jag skulle bara gärna vilja veta vad du gör, utan mig ikväll. 

 
Jag vet jag borde släppa det som var 

Jag vet jag vet jag vet jag vet 
 

Men jag kan inte gå vidare 
Men jag måste släppa taget 

 
Jag skulle göra vad som helst för att få veta vad du gör. 

Men jag skulle bara minnas allting fint som jag förstör 
Försöker ta mig framåt fast att stegen tar mig ditt jag redan gått förut. 

Jag skulle bara gärna vilja veta vad du gör. 
 

Men om jag går vidare från dig, och jag vet jag vet att det är det jag borde göra. 
Men om jag går vidare från dig så betyder det att vi aldrig nånsin mera kommer hålla 

om varann. 
 

Jag skulle göra vad som helst för att få veta vad du gör. 
Men jag skulle bara minnas allting fint som jag förstör 

Försöker ta mig framåt fast att stegen tar mig ditt jag redan gått förut. 
Jag skulle bara gärna vilja veta vad du gör. 

 



 

 l  

Somnade hos dig 

 
Jag gick längst med en väg. Jag gick den med 

någon annan och den tog mig fram tills dit jag är 
idag.  

Trots att det gick bra och att vägen var helt rak så 
ramlade jag ner längre än jag någonsin gjort 

förut.  
Men det var då du kom till mig och du lagade min 
själ. Jag ska aldrig glömma dagen då jag somnade 

hos dig. 
 

När marken inte bär men du räddas av någon 
annan så blir den vännen större än förut.  

Den vännen blir ett nav på ett väldigt stormigt hav 
där allting handlar om att hämta andan efter luft.  
Men det var då du kom till mig och du lagade min 
själ. Jag ska aldrig glömma dagen då jag somnade 

hos dig.  
Jag ska aldrig glömma dagen då jag somnade hos 

dig. 
 

 
 

 
 



 

 m  

Dig jag tänker på (It’s only you) 

Borde inte säga vad jag vill 
Men jag kan inte hindra mig 
Åh, jag vill att det blir vi två 
För det är dig jag tänker på 

 
När jag ser dig är det som om allting 

Mörkt blir enkelt ljust 
Du är allt som jag ville nå 

För det är dig jag tänker på 
 

Snälla låt det aldrig få ta slut 
Jag måste reda ut hur det kan va 
Så svårt att ta vad jag velat ha 

Så länge som jag minns 
För det är dig jag tänker på 

 
Om du väljer att bli min 

Ska jag göra vad jag kan för dig 
Om du väljer att bli min 

 
Snälla låt det aldrig få ta slut 

Jag måste reda ut hur det kan va 
Så svårt att ta vad jag velat ha 

Så länge som jag minns 
För det är dig jag tänker på 



 

 n  

Hitta rätt 

 
jag har kastat min tid, kännt mig oförstörbar. 

men såklart kom den dan, jag inte hade något kvar. 
Jag försökte ta mig frammåt, men istället drogs jag neråt 

Av min gravitation 
jag försöker tänka logiskt 

Och jag har redan listat ut vad svaret är 
 

Om jag inte vet vad jag vill ha, kan jag inte jobba för att 
få det. 

Om jag inte fattar vart jag ska, kan jag inte se hur jag 
ska gå dit 

Det är egentligen så lätt 
Så varför har jag svårt att hitta rätt? 

 
Tar ett djupt andetag, jag har hittat ett svar, 
Ända misslyckas jag, med att bygga Försvar 

Jag blir så trött på att bli slagen, av mitt eget slag i 
magen 

Jag är min egen värsta fiende 
Jag försöker tänka logiskt 

Och jag har redan listat ut vad svaret är 
 

Om jag inte vet vad jag vill ha, kan jag inte jobba för att 
få det. 

Om jag inte fattar vart jag ska, kan jag inte se hur jag 
ska gå dit 

Det är egentligen så lätt 
Så varför har jag svårt att hitta rätt? 

 
 
 



 

 o  

Kan inte ta emot 

	
Det	finns	en	tid	för	allt	

Det	finns	en	plats	för	allt	och	oss	
	

Det	finns	ett	rum	för	mig		
Dit	jag	ska	gå	när	jag	mår	bra	

	
Och	du	försöker	visa	vägen	för	mig	

Men	jag	är	blind	och	råkar	såra	dig	igen	
	

Allt	det	fina	du	säger	till	mig	
Tycker	jag	är	stort	

Men	på	den	plats	jag	befinner	mig	just	nu,	
Precis	som	trädet	utan	rot,	
Så	kan	jag	inte	ta	emot	

	
Om	jag	kan	ta	mig	upp		

Så	ska	jag	ta	allt	ont	och	gräva	ner	
	

Jag	var	påväg	nån	stans	
Och	jag	sprang	fort	men	jag	ramla	ner	

	
Och	du	försöker	visa	vägen	för	mig	

Men	jag	är	blind	och	råkar	såra	dig	igen	
	

Allt	det	fina	du	säger	till	mig	
Tycker	jag	är	stort	

Men	på	den	plats	jag	befinner	mig	just	nu,	
Precis	som	trädet	utan	rot,	
Så	kan	jag	inte	ta	emot	x2	


