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Projektbeskrivning 

Mitt projekt handlade om att skriva helt nytt musikaliskt material till en konsert och framföra det 

tillsammans med mina medmusiker. Det var som en sammanfattning av alla mina år som jag sysslat 

med musik, där kompositionerna speglar de olika faser jag har gått igenom under mitt liv. Som 

ambition för projektet hade jag också att bjuda in några väldigt viktiga nyckelpersoner, bland andra 

Adam Rapa1 och Jonathan Fritzén2, och skriva material som var speciellt tillägnade till dem. När den 

praktiska biten sedan kom med i bilden så var det inte så mycket som gick som planerat, förutom 

kompositions-delen som gick helt enligt planerna. 

Min Bakgrund 

Jag växte upp i en oerhört musikalisk familj. Min käre mor Ewa Grahn-Rosell är sångpedagog och 

jobbar med musik. Min underbara far Bengt Grahn är sedan länge pianist och en mycket väletablerad 

ljudtekniker i Norrbotten, och har bland annat jobbat inom Sveriges Radio under 20 års tid. 

 

Med de föräldrarna fanns det alltid musik i hemmet, och redan vid väldigt tidig ålder kommer jag ihåg 

hur vi brukade spela musik på hög volym i vardagsrummet. Pappa spelade mycket glad musik bland 

annat David Foster3, Earth Wind & Fire4 och Lee Ritenour5. Mamma hade en väldigt bred musiksmak 

och spelade ofta klassisk musik på helgerna när vi åt frukost tillsammans. Jag minns väldigt tydligt hur 

jag redan vid unga år, jag kanske var kring 6 år gammal, älskade att lyssna på kraftfulla och episka 

melodier; The Final Countdown av Europe, signaturmelodier till Luftens hjältar, Teenage Mutant 

Ninja Turtles, Piff & Puff och många fler stod högt i kurs för mig som liten grabb, och det gör de än 

idag! 

 

En av mina första upplevelser av att spela musik kom genom min mamma, som tog med mig en dag 

ner till Pianot som vi har stående i ett musikrum i källaren. Hon började spela ett svängigt blues-komp 

i C dur, och berättade att jag kunde spela vad som helst på de vita tangenterna. Fylld av entusiasm gick 

jag lös i vad som kändes som en oerhört spännande upptäcktsfärd. Med mina små händer hamrade jag 

glatt på tangenterna och det är nog där som min stora kärlek till improvisation föddes. Det var så 

befriande och kul att bara få leka på det sättet, och med mammas kärleksfulla stöd sådde hon nog 

redan då fröna i mig om att jag ville syssla med musik i någon form. 

 När det blev dags att välja ett instrument i mellanstadiet, och jag var 10 år gammal, så ville jag börja 

spela trummor. Det kändes som det klart roligaste instrumentet att spela. Dessvärre hade vi inte plats 

för ett trumset hemma, och jag kommer ihåg att mina föräldrar var oroliga för att det skulle låta för 
mycket, så jag fick välja något annat. Efter ett besök av trumpetsektionen i Norrbotten Big Band så 

stod det klart för mig att trumpet fick det bli. 

 

 

1 En av världens tekniskt främsta trumpetare. En sann mästare på ansträngningslöst utförande. 

2 Svensk mästerlig pianist som har gjort stor karriär inom ”Smooth Jazz” genren 

3 Amerikansk pianist, kompositör och arrangör 

4 Funkig soulgrupp som var som störst på 70- och 80-talet 

5 Legendarisk gitarrist och en mästare inom groove-baserad jazzmusik 
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Så jag började så smått och tuta i trumpeten, och ganska snart gick jag med i det första steget i 

kulturskolans blåsorkestrar: “Blåssipporna”. Jag utvecklades ganska fort och efter ungefär ett år gick 

jag vidare till “The Music Band” som var nästa steg i trappan. Där avancerade jag och började spela 
6första trumpet efter ett tag, och min lärare tyckte att det var dags för mig att hoppa upp till det högsta 

steget, som hette Blåsningen. Det var den blåsorkester med de äldsta och duktigaste medlemmarna, 

och som också spelade roligast musik tyckte jag. Jag tror jag var 13 år när jag gick med i Blåsningen, 

och då hade jag också börjat öva ungefär tjugo minuter om dagen på trumpeten. Under den här tiden 

började jag satsa helhjärtat på att bli schack-proffs. Jag tränade stenhårt, tre timmar om dagen, och tog 

privatlektioner med en internationell mästare i schack, så musiken stod väldigt klart i andra hand. 

 

Åren gick och inom schacken så utvecklades jag som en komet, och när jag var 15 år så vann jag 

klubbmästerskapet i Schacksällskapet Luleå för vuxna, spelade med i Elitserielaget och deltog varje år 

i Sverigemästerskapet i schack. Under det året, som också sammanföll med det sista året på högstadiet, 

så började jag tappa min lust för att spela och tävla i schack. Jag visste inte längre om det var något jag 

ville satsa på, och min motivation att träna började dala. 

 

Så jag bestämde mig för att sluta spela schack, och började istället att satsa mer på musiken. Under 

gymnasieåren minns jag att jag övade minst en timme om dagen på trumpet. Jag fick också förfrågan 

att börja spela med ungdomsstorbandet AYJO, Arctic Youth Jazz Orchestra, som leddes av musikerna 

i Norrbotten Big Band och deras konstnärlige ledare Tim Hagans. Till min stora förvåning frågade de 

om jag ville börja spela första trumpet där, och jag trodde inte att jag skulle klara det. Jag hade register 

upp till trestrukna C, och trodde att det skulle vara mycket mer än så som krävdes för att spela med ett 

så bra band som AYJO. 

 

Tim Hagans fantastiska ledarskap och sektionsrepen med trumpetsektionen från Norrbotten Big Band 

blev som min plattform för att lära mig att frasera i storbands-stil, samt att spela lead-trumpet i ett 

storband. Det var otroligt roligt och tack vare att jag spelade med AYJO väcktes också en starkare 

ambition med vad jag ville göra med mitt musicerande. 

 

När gymnasietiden led mot sitt slut gjorde jag mitt examensprojekt i form av en konsert som jag 

organiserade på nybyggda Kulturens hus i Luleå. Där hade jag bokat lokal, sökt stipendium, skrivit 

material och repat med bandet, och bjudit in Blåsningen och Dan Johansson, trumpetare och gästsolist 

från Norrbotten Big Band till att delta. Konserten blev en stor succé och pappa Bengt var där och 

spelade in den och hjälpte mig sedan att mixa den. 

 

Därefter var det dags att mönstra, och jag bestämde mig för att söka in till försvarsmusiken som 

musiksoldat. Jag blev antagen i Arméns trumkår och spenderade mitt nästkommande år på Livgardet i 

Kungsängen, Stockholm. Här spelade jag första trumpet och lade väldigt mycket fokus på att utveckla 

mitt höjdspel. Det var här någon gång som jag började bli riktigt seriös med mitt trumpetspel, och 

varje kväll efter att våra repetitioner var avklarade åkte jag tillbaka till replokalen och övade några 

timmar på kvällen. Jag ställde siktet på att söka till Skurups och Fridhems folkhögskolor, och sökte 

också Lunnevads folkhögskola, om det inte skulle gå vägen på de första två. Det gick bra och jag blev 

antagen till Fridhems Jazzmusiklinje.  

 

Under de kommande två åren på Fridhem, 2009-2011, levde jag och andades musik. Hela dagarna 

gick ut på att öva och bli så bra som möjligt på trumpet, och min ambition var att bli bland de bästa i 

 

 



 

världen på det jag gjorde. Jag ville ut i världen och turnera med musiker i världsklass och spela min 

egenskrivna musik, och tjäna bra med pengar på samma gång.  

Så efter två år på Fridhem sökte jag till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Rytmisk 

Musikkonservatorium i Köpenhamn. Mina ambitioner och ansträngningar gav utdelning och jag blev 

antagen till bägge skolorna. Jag valde att börja i Köpenhamn hösten 2011. 

 

Under mitt sista år på Fridhem började det stå klart för mig att jag inte skulle kunna nå mina högt 

ställda mål med den grundteknik jag spelade med. Större delen av min kropp var väldigt spänd när jag 

spelade, jag började få allvarliga problem med käken, och det kändes som att det var en orimligt stor 

ansträngning att spela trumpet. Jag ville spela fri som en fågel, och inte känna mig som en tyngdlyftare 

bara för att klara av att ta ett gig.  

 

Det var här jag började ändra min teknik, först med hjälp av Bo Nilsson, som är en känd 

trumpetpedagog och kallas i Sverige för “trumpetdoktorn”. Bosses hjälp var otroligt viktig för mig, 

men jag kände att det inte var tillräckligt för att ta mig dit jag ville. Det var egentligen bara en person 

som jag hade hört som kunde spela trumpet på det sätt som jag ville kunna spela trumpet, och det var 

Adam Rapa. 

 

Så när jag började i Köpenhamn hösten 2011 var det som en ständig kamp mellan arbetet jag hade 

påbörjat för att ändra min teknik, och alla de möjligheter som fanns för att spela med fenomenala 

musiker. Det blev tydligt för mig att jag inte kunde prestera på topp och bygga om min teknik 

samtidigt, vilket ledde mig till det smärtsamma men också det rätta beslutet att hoppa av efter bara en 

termin på Rytmiska Konservatoriet. Tiden som följde var en väldigt mörk tid där jag i princip förlorat 

all min kapacitet att spela trumpet, och det kändes som att jag letade i ett mörker efter den spelglädje 

och teknik som jag så innerligt längtade efter. 

 

Efter en tid tog jag mod till mig och kontaktade Adam Rapa, beskrev min ambition och situation, och 

frågade om han ville ge mig en Skype-lektion. Till min stora förvåning svarade han och tackade ja till 

min förfrågan, och där började vårt arbete tillsammans, sommaren 2013. Samma höst började jag på 

jazzmusiker linjen på musikhögskolan i Piteå, då jag kände att jag ville satsa vidare på musiken men 

jag var inte tekniskt redo att söka mig till Stockholm ännu. Adam Rapa är en av världens främsta 

trumpetare och jag har haft den stora förmånen att få jobba tillsammans med honom under flera år med 

att utveckla mitt trumpetspel. Han har spelat den kanske viktigaste rollen för mig som vägvisare och 

lärare inom inte bara trumpet utan också livsstil i allmänhet. Han har så många fantastiska vanor och 

saker som han gör rätt, till exempel hur mycket han övar och hur länge han tar paus. Hans 

ansträngningslösa sätt att spela trumpet grundar sig inte bara i speltekniska element, utan också i hela 

hans inställning, psykologi och filosofi kring livet i allmänhet. Jag tror det är hans tillämpning av allt 

det kombinerat som format honom till den fantastiska människa han är idag. Och i och med att jag 

kände så starkt att jag ville kunna göra det han kunde göra, så har det varit en fullständig guldgruva att 

få spendera tid tillsammans med honom, jobba personligt på mitt eget trumpetspel, ta steg för steg 

framåt från där jag befunnit mig under trumpet-processens gång. I början kunde jag till exempel inte 

spela en ren ton med den eftersträvade tekniken, och då lade vi stort fokus på att göra det först. Det har 

också varit otroligt gynnsamt att få observera och vara i närheten av någon som besitter ett sådant 

magnifikt bemästrande av alla de tekniska och mentala element som ingår i att bli så utvecklad som 

han är.  

 

 

Så jag jobbade på under mitt år i Piteå, och lyckades till slut komma in på musikhögskolan i 

Stockholm på reservplats inför hösten 2014. Det är svårt för mig att beskriva hur tacksam jag är för 
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den tid jag fått här på Musikhögskolan i Stockholm, och det fenomenala stöd och den förtroende jag 

har fått av mina kära lärare här, inte minst Patrik Skogh, Sven Berggren och Joakim Milder. Trots att 

jag har känt mig mer eller mindre handikappad på mitt instrument under den här tiden, och inte kunnat 

prestera någonstans i närheten av min egentliga kapacitet, så har de fortsatt att stötta mig och trott på 

mig. Jag har också fått möjligheten att fortsätta mina studier tillsammans med Adam Rapa, och jag kan 

inte betona nog hur tacksam jag är för det. Hela den här resan har lett fram till det här projektet, och 

här står jag idag. Min teknik fortsätter att falla på plats mer och mer för varje dag som går, och även 

om de resultat jag kunnat uppvisa inte lever upp till mina egna förväntningar, så vet jag att dagen 

kommer när jag med makalös frihet kommer kunna uttrycka mig på mitt instrument. Jag har aldrig 

varit närmare mitt innersta mål, och trots den långa, tunga och ruskigt utmanande vägen jag har gått så 

har det varit rätt väg för mig att gå. Tack vare alla svårigheter har jag utvecklats enormt mycket som 

människa, och min förhoppning är att jag en dag ska jag hjälpa andra att nå deras innersta mål. 

 

Planering 

När jag började planera det här projektet var det många bitar som skulle falla på plats: sju låtar ska 

skrivas, gästsolister ska tillfrågas med så konkreta datumförslag som möjligt, lokal för konserten ska 

bestämmas och bandmedlemmar ska tillfrågas. Planeringen inför det här projektet bestod mest av att ta 

reda på viktiga datum och bilda mig en klar bild av vilka saker som behövde göras, och i vilken 

ordning. 

 

Att komponera låtar var någonting som jag började med på en gång, och som jag fortsatte med fram 

till januari då allt var klart. Det mesta andra visade sig handla om praktiskt genomförande, och därför 

har jag beskrivit förloppen som skedde i mycket mer detalj under rubriken “Genomförande”.  

Material 

Nedan följer en redogörelse för de sju låtar som jag komponerade och arrangerade 

inför det här projektet: 

Heartfelt 

Den här låten fick jag inspiration till i somras, då jag av alla platser befann mig ute i en fabrik där jag 

sommarjobbade med produktion av lastbilsdetaljer. Om dagarna när jag jobbade där hade jag ofta 

musik i öronen, och den här dagen hade jag lyssnat igenom en platta av gruppen Fourplay. Jag var på 

mitt sommarjobb ute i en fabrik, och helt plötsligt kom en melodi farandes. Jag sprang iväg direkt till 

ett avskilt område där ingen kunde höra mig och sjöng in den på telefonen så att jag skulle ha kvar den 

till senare. Det var inte så lämpligt att entusiastiskt sjunga in melodier i telefonen mitt under 

produktionen. När jag sedan jobbade vidare med låten och satte mig ner vid pianot  för att harmonisera 
den, kändes det som att den här låten var perfekt att börja med. Och jag valde också att inleda hela 

konserten med ett solo-intro på trumpeten, där jag improviserade fritt en liten stund för att sedan räkna 

in bandet. 

 När jag skrev låten så hade jag en färdig A-del efter en tid, och hittade senare en fortsättning som jag 

tyckte passade bra till den färdiga A-delen. Låten modulerar i tonart och melodierna blir mer linjära , 

och kompet blir mer flytande till sin karaktär. Efter B-delen kommer A-delen en gång till, och därefter 

kommer ett parti som jag skrev när jag kände att jag ville ha en slags gemytlig övergång till 

solopartiet, och hittade vid pianot en ackordföljd som var ganska simpel men som gjorde jobbet väl. 

 

Efter solona kommer man tillbaka till temat igen, och hela låten avrundas med ett outro som förgylldes 

av Robin Lindbergs underbara gitarr. Namnet på låten hade ingen direkt koppling till något speciellt, 



 

utan var ett resultat av att jag lyssnade på låten och tänkte “vad låter det här som?”. Då dök titeln 

Heartfelt upp och därför heter också låten just det.  

Through The Darkness 

Den här låten var nog den som tog mest tid att skriva, och den låten som jag fick mest positiv och 

konstruktiv feedback på från min handledare under processens gång. Väldigt ofta när jag skriver 

musik så utgår jag från en idé som dök upp vid något inspirerat tillfälle, som jag sedan har sparat som 

en ljudfil på telefonen eller datorn. Den här låten skrevs på ett väldigt annorlunda sätt. Här utgick jag 

helt och hållet från att skriva vid pianot och hade ingen ljudfil eller färdig idé när jag började. 

Kompositionsprocessen kom att bli en långt pågående process där grundidén, introriffet i 5/4 och 6/4, 

fick utveckla sig och övergå till en mer avancerad version: låtens tema. 

Det började med att jag satt vid pianot och hörde ett riff, som gick i 5/4 och som jag tyckte mycket 

om. Så när jag satt och lekte med det riffet så började jag höra hur man skulle kunna göra en 

uppbyggnad, då det bit för bit tillförs nya element som gör att det ursprungliga riffet framstår i ett nytt 

ljus. Det första som händer är att det tillkommer en rytmisk stämma som förstärker vissa platser i riffet 

och som också fungerar som en motrytm på vissa andra ställen. 

Därefter hörde jag en serie av långa toner som kunde klä originalriffet i olika färger. Jag kände direkt 

att jag ville höra någonting som lät ondskefullt och mörkt, och hittade en rörelse från G - Db - E - Bb - 

C - G. Då tonaliteten i grund och botten är Gm så blir Db och E väldigt dissonanta, och gav precis den 

känsla som jag var ute efter. Vidare förstärktes sedan de färgerna genom öppna kvintklanger som 

spelades av piano, bas och gitarr och i ett mörkt register. Därefter kommer en naken version av 

originalriffet igen som övergår i en ters-baserad stämföring som kompletterar riffet och gjorde att 

introt kändes komplett. 
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Nästa del jag hittade var själva “huvudtemat” eller vad man vill kalla det, som börjar precis som 

originalriffet men som snabbt övergår i en kvint-rörelse av ackord och en ny melodi som matchar 

ackorden. När den delen var färdigskriven så hörde jag en fras som spelas unisont av hela bandet, som 

en slutkläm på temat och det blev en perfekt övergång till solona. Första solot var en simpel 

ackordsrörelse, Gm, Dm, Eb och F, som först spelas som en pedal med G i basen och som sedan 

övergår i samma kadens med skillnaden att basen också följer ackorden. Den kadensen bygger upp till 

ett slags klimax som sedan övergår i att nästa solist spelar över huvudtemats harmonier. 

När jag väl hade kommit hit så ville jag hitta ett sätt att variera sista temat så att det får en annorlunda 

energi än det första huvudtemat, och det blev av genom tillskottet av en pedal över “huvudtemat” som 

landar på en synkoperad dominant och leder vidare väldigt kraftfullt. 

Sista biten kom då att handla om hur låten skulle sluta, och då tog jag den unisona slutfrasen och 

gjorde den i tre olika variationer. Lustigt nog var det först här någonstans i kompositionsprocessen 

som jag kom på hur övergången från introt till “huvudtemat” skulle låta, se notbilden på föregående 

sida – Cm, Bb/D, Eb, Gm, F, Dm och D7. 

 

Brother 

Nästa låt i programmet var en låt som baserades på en kort och medryckande liten figur som Robin 

Lindberg hade skrivit tidigare. Jag gillade den så otroligt mycket, så jag frågade honom om jag fick 

använda mig av den och skriva en vers och göra en låt av det. Han tyckte att “såklart ska du göra det”, 

och därefter var det bara att sätta igång. Jag plankade hans korta figur som inte var längre än några 

sekunder, och valde en tonart som skulle passa. Därefter komponerade jag i princip hela versen på en 

enda gång. Den dök upp som en våg av inspiration och efter att ha hittat rätt ackord på pianot var 

också versen klar. 

 

Under jullovet 2016, så kom jag över ett otroligt vackert och fascinerande datorspel som heter “Ori 

and the blind forest”. Spelet handlade om en vit kanin-liknande liten figur som springer omkring i en 

sagovärld av mystiska skogar, och det som var så slående för mig var hur oerhört fantastisk musiken 

var. När man gick igenom spelet berättades också en historia om handlingen, och den historian 

förstärktes så otroligt mycket av musiken som var genialiskt komponerad i min mening. 

 

Så när jag kom tillbaka till Stockholm efter julledigheten och satte mig vid pianot för att skriva ett 

intro till låten “Brother” så kom jag först inte på vad som skulle kunna passa. Men så plötsligt kom jag 

att tänka på musiken ur “Ori and the blind forest” och vips så fick jag en känsla av att jag ska skriva ett 

intro som har samma fängslande historieberättande egenskaper som musiken från spelet. Då kom jag 

att hitta en vacker liten pianofigur som jag gradvis byggde upp med en rörelse i vänsterhanden, och 

som övergår i en citering av melodin som komma skall - nämligen melodin från Robin Lindbergs 

medryckande figur. Därmed var nästen hela låten klar och för att hitta ett lämpligt slut så spelade jag 

igenom låten ett antal gånger och landade till slut i att knyta an till pianointrot och även använda det 

som slut.  Notexempel på nästa sida. 



 

 

När vi sedan repeterade den här låten så kom den att få en oväntad vändning. Hela låten som från 

början var tänkt som en beat-låt med raka åttondelar ändrade karaktär under en jamsession, och det 

slutade med att vi spelade den i shuffle. Alla vi i bandet tyckte mycket om det nya stuket så jag hörde 

av mig till min medkompositör Robin Lindberg och berättade att jag hade ett förslag på hur vi kunde 

spela den. Efter att ha hört den så köpte han idén och sen framförde vi också låten så på konserten. 

Choices 

Den här låten kom också till helt och hållet när jag satt vid pianot och experimenterade mig fram med 

mina ytterst begränsade pianofärdigheter. Det började med en följd av ackord som jag kände att jag 

tyckte väldigt mycket om, och jag bestämde mig för att göra den här låten som en duo-historia för 

trumpet och piano. För att få en bra helhet i programmet valde jag också att lägga den här låten som 

fjärde låt i ordningen. Det gav en skön balans i ljudvolym under konserten. 

Låten kommer sedan att övergå i ett väldigt karaktäristiskt ackords-riff som är inspirerat av den 

amerikanske pianisten David Benoit. Han skriver mycket musik som har just den strukturen; ett 

rytmiskt riff.  
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Så den här låten var det lugnaste inslaget på konserten, och på många sätt kändes det också som den 

mest intima låten. Just i och med att det är en så naken sättning med bara trumpet och piano så blir 

också allt man gör väldigt blottat, och det möjliggör också att man kan spela med mer subtila 

parametrar i form av känslomässigt uttryck utan att det täcks över av den övriga ljudbilden 

Street Funk 

Den här låten kom till på ett mycket spännande vis. Till skillnad från de flesta andra låtarna i det här 

projektet så skrev jag Street Funk helt och hållet i ett sequencer-program på datorn. Känslan på den 

här låten var väldigt funkig och catchig, med en tydligt bärande melodislinga.  

Det som sedan sker är ett skrivet pianosolo. Och så en dag när jag satt med det så kom jag att tänka på 

kursen jag läste i Barockkontrapunkt, och tänkte att den här delen skulle vara häftig att göra med 

inslag av kontrapunkt. Så jag satte mig inspirerad och skrev en självständig understämma som också 

fungerade väl tillsammans med överstämman.  Notexempel på nästa sida. 

 



 

Därefter följde en process där jag gick fram och tillbaka mellan datorn och pianot, testade en massa 

olika varianter av kontrapunktslinjen och slutligen landade jag i en version som också blev 

slutresultatet. 

 

Dolphin Lamp 

Den här låten skrev jag som en hyllning till min älskade mamma, och tillägnade den till ett mycket 

viktigt ögonblick i min uppväxt. Jag var ungefär 13 år gammal och kände att det inte var så kul att 

spela trumpet, och i bilen på väg hem från orkesterrepet sade jag att jag nog ville lägga av. Hennes 

svar var ett betänksamt “Jahaaaa, ja det var ju synd, och jag som hade köpt en present till dig för att du 

fortsätter att spela. Så synd, nu kan du ju inte få den…”. Direkt väcktes nyfikenhet inom mig, och jag 

ville förstås veta vad det var för present. “Om du fortsätter att spela terminen ut så kan du få den”, 

berättade hon, varpå jag accepterade hennes smarta erbjudande. Det visade sig vara en delfinlampa; 

mitt favoritdjur på den tiden. Så den lilla händelsen kan ha varit helt avgörande för mig, och om 

mamma inte hade varit så smart så hade jag kanske inte spelat trumpet idag. Tack mamma! 

 

Den här händelsen gestaltades musikaliskt genom att jag höll känslan i mitt sinne av vad delfinlampan 

betydde för mig, och därefter kom musiken flödande som en idé som jag spelade in på mobilen, 

översatte till en MIDI-fil i ett sequencer-program (ett datorprogram för hantering av MIDI-ljud), och 

slutligen skrev ner på noter som vi kunde spela. 

 

Rise Of The Sun 

Idén till den här låten kom en dag när jag satt vid pianot, och hörde en väldigt glad och vacker liten 

melodislinga. Jag blev förtjust i den och började utforska hur jag kunde klä den i lämplig harmonik. 

Efter en tids experimenterande landade jag i en version som jag tyckte mycket om. Efter att ha blivit 

klar med helheten så gick jag igenom alla ackorden och bestämde en bra form, och slutligen kom jag 

till biten med vad låten skulle heta. Så jag satte mig ner och lyssnade på låten och lät mina tankar 

associera fritt till vad det här låter som. Och där kom en känsla av solsken i min fantasi, och därför 

fick också låten heta Rise Of The Sun.  

Medverkande 

Min ursprungliga idé om vilka som skulle vara med i det här projektet var Frank Nilsson på trummor 

och Robin Lindberg på gitarr, med Adam Rapa och Jonathan Fritzén som gästsolister. Som beskrivs 

närmare under rubriken “Genomförande” så slutade det med att bara Robin Lindberg kunde vara med 

av ovanstående nämnda namn. Med den vetskapen bestämde jag mig för att fråga några av de 

grymmaste musikerna jag kände som också går/har gått på KMH, och som jag visste gillar att spela 

den typ av musik som jag skrivit, och som jag har en väldigt god relation med. 

 

Oskar Lindström - Piano 

Oskar har gång på gång spelat så fullständigt fenomenalt att jag knappt vetat vart jag ska ta vägen. Det 

är vid så många konserttillfällen under den tid jag har känt honom som han har slagit mig med häpnad 
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över vilken makalös känsla han har för harmonik, melodier och timing. Han besitter dessutom en 

fenomenal pianoteknik som ger honom otroliga förutsättningar för att skapa magi med musiken. 

 

Tobhias Gräns - Trummor 

Tobhias är en helt underbart varm och hjärtlig vän som alltid fått mig att le. Vi har delat många skratt 

tillsammans och också spelat tillsammans vid ett antal tillfällen. Det har alltid känts ruskigt stabilt och 

grymt när jag har haft med Tobhias att göra, och jag visste också att han kommer från en klassisk 

bakgrund, vilket är ett stort plus då notläsning inte är några problem. Tobhias har alltid gett sitt yttersta 

i spelsituationer som vi har delat och har haft en proffsig inställning.  

Samuel Löfdahl - Elbas 

Samuel, kära Samuel, vilken hjälte! Här har vi en kille som med sin underbara och lättsamma karisma 

delat många underbara stunder tillsammans. Han är dessutom en fullständigt enastående basist och är 

fantastiskt fri i sitt basspel. Jag har hört Samuel spela i många olika sammanhang och alltid njutit av 

hans spel. Hans smakfulla val av baslinjer, spelad med sin flytande teknik och sköna timing gjorde 

honom till ett uppenbart val på bas.  

Robin Lindberg - Gitarr 

Robin Lindberg och jag gick tillsammans under ett år på Piteå Musikhögskola, och väldigt snart kom 

vi att bli mycket goda vänner. Det visade sig att vi delade otroligt många inspirationskällor och njöt av 

att lyssna på samma slags musik. Efter att ha spelat tillsammans så märkte jag vilken klippa han var på 

gitarr. Robin var nämligen den största TOTO-nörden man kunde hitta i sina tonår (i positiv 

bemärkelse!) och spenderade dagarna i ända med att planka deras låtar och Steve Lukathers 

(amerikansk legendarisk fusiongitarrist) berömda gitarrsolon. Så när jag tänkte på vem jag ville ha 

med på gitarr så var Robin det solklara valet. 

 

Efter att ha frågat alla musiker om de ville vara med och fått deras positiva besked så kändes det riktigt 

bra. Nu hade jag hittat en sättning av fantastiskt duktiga musiker, och som dessutom alla är oerhört 

härliga att ha att göra med. 

 Handledarträffar 

Min konstnärliga handledare för projektet har varit Joakim Milder. Det sammanföll väldigt lämpligt, 
då vi också har haft ett antal träffar för enskilda instrumentlektioner under hösten. Under de tillfällena 

så var jag mitt i kompositionsprocessen, och höll framför allt på att jobba med och bearbeta “Through 

The Darkness”.    

Då vi träffades så pratade vi om den process som jag gick igenom när jag skrev Through The 

Darkness, och jag berättade för Milder att skriva uteslutande vid pianot vilket var en ny process för 

mig. Jag förklarade hur jag kunde vakna på morgonen och sätta mig vid pianot och långsamt spela 

igenom en musikalisk idé, för att senare på dagen komma på en fortsättning och utveckling av den 

idén. Varpå magister Milder gav sin feedback i stil med ”det är väl så komponering ska gå till?” med 

glimten i ögat. 



 

Den innebar att jag å ena sidan var mer begränsad till vad jag kunde spela vid pianot, och å andra sidan 

utvecklade en närmare och mer 

detaljerad medvetenhet om vad jag 

gjorde. Kompositionsprocessen vid 

pianot var för mig mycket 

långsammare än att skriva direkt i 

ett sequencer-program. Vid datorn 

kan jag direkt dra med musen och 

klicka in noterna och ackorden på 

rätt plats, och datorn kan sedan 

spela upp det helt utan tekniska 

begränsningar. Resultatet för mig 

blir att jag får möjlighet att 

snabbare omsätta min fantasi till 
klingande exempel som jag kan 

lyssna på i tempo och med de ljud 

jag föreställer mig. 

Under våra träffar så kom Joakim 

med feedback till hur jag kunde 

tänka och lägga upp helheten på 

min komposition, han delade också 

med sig av värdefulla perspektiv på 

hur han uppfattade de olika 

delarna. Vi pratade bland annat om 

de dissonanta delarna i introt, där 

basen rör sig via G - Db - E - Bb - 

C - G, samtidigt som melodin 

fortsätter att spela diatoniskt i G-

moll. Se notexempel. 

 

 

Joakim uppfattade den delen som väldigt utstickande jämfört med den övrigt melodiösa känslan på 

låten, och föreslog att jag någonstans senare i låten skulle återkoppla till introt. Det var väldigt 

intressant feedback som tog sig form dels i trumpetsolot, där Oskar Lindström flöt ut ackordsmässigt 

från tonaliteten, samt vid D-pedalen över sista temat. Det anknöt till introt genom att bryta mot det i 

övrigt stort sett diatoniska klanglandskapet som utgör låten. 

Utöver det så har jag fått fantastisk hjälp från Sven Berggren, som jag har ringt ett antal gånger under 

hösten och början på våren för att bolla idéer om möjliga konsertlokaler och de frågor och funderingar 

jag haft gällande det praktiska genomförandet. Inte minst hur jag kan förhålla mig till datum för 

gästsolister.   

Så tack vare Joakim Milders och Sven Berggrens engagemang har det här projektet gått otroligt 

mycket lättare, och det har varit oerhört värdefullt för mig att ha tillgång till dem under 

genomförandets gång. 

Genomförande och process 

Mitt projekt gick verkligen genom olika faser, och innehöll en rad olika element. Ett element är till 

exempel en mental bild över vad jag ville göra. Ett annat element är hur den bilden sedan ska omsättas 

i praktik. När jag väl hade en klar bild över vad jag ville göra så kom det hela ner till en massa 

praktiska steg som jag kunde genomföra. Min första tanke och intention för projektet var att göra en 

konsert där jag skrev helt nytt material utifrån min nuvarande situation, och att bjuda in de människor 
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som hade varit mest betydelsefulla och delaktiga i min utveckling för att komma hit. Jag visste att jag 

ville göra ett ambitiöst projekt och valde att lägga ribban så högt jag vågade. Så jag bestämde mig för 

att bjuda in Adam Rapa (trumpet), Jonathan Fritzén (piano) och Frank Nilsson (trummor) till att 

medverka och spela på konserten.  

Så i Oktober 2016, under en studieresa jag gjorde för att träffa Adam Rapa och testa trumpeter 

tillsammans, så frågade jag också om han ville gästa min examenskonsert som en av några speciella 

gäster och vara med på en eller två låtar. Han var otroligt positivt inställd och ville gärna vara med, 

trots att jag inte hade någon särskild ekonomisk ersättning att erbjuda. Så han gav mig en tidsram för 

när det skulle fungera för honom att vara med och spela, och det visade sig vara ungefär två veckor 

som fanns tillgängligt för honom under mars och april månad. I och med det så fick jag förtroendet att 

“hålla” de datumen i hans kalender, och han höll dem öppna för min konsert, om det inte dök upp 

något otroligt viktigt eller välbetalt gig förstås. 

 

Nästa person jag bestämde mig för att fråga var Jonathan Fritzén, en helt fenomenal pianist som är 
bosatt här i Stockholm och har gjort stor karriär inom smooth jazz eller contemporary jazz genren. Han 

har gång på gång toppat USA-listorna med sina låtar och befinner sig i det yttersta toppskiktet för 

artister inom den genren. Det hela började med att jag under mitt första år på Ackis besökte en av hans 

konserter på Fasching, och efter konserten gick jag fram till honom och berättade att jag är en ung 

trumpetare med ett brinnande intresse och beundran för samma stil av musik som han sysslar med. Jag 

berättade att min ambition var att bygga en karriär inom musiken och visste att han själv gick ut från 

Kungliga Musikhögskolan för ett antal år sedan - så jag frågade om jag fick bjuda honom på en kopp 

kaffe och prata en stund om hur han har gått tillväga för att komma dit han är idag. Han tackade ja till 

min inbjudan och vi bokade ett datum på Johan och Nyströms fik på Södermalm. Väl förberedd hade 

jag förstås med mig smakprov på min egen musik, i form av MP3-filer på min iPad, så han fick en bild 

av vad jag sysslar med. Efter ett trevligt möte så tog jag mig modet att fråga om han ville medverka på 

min första studioinspelning, som också var mitt projektarbete i tvåan. Han tackade ja och vi fick en 

helt underbar inspelning på två av mina låtar. Så med den bakgrunden frågade jag honom om han 

också ville medverka på min examenskonsert som en speciell gäst. Han var väldigt positiv till det här 

men hade också en väldigt fullspäckad kalender. Bland annat hade han en potentiell USA-turné stod 

på tapeten i mars, så han kunde inte ge ett klart besked förrän i januari. 

 

Frank Nilsson, på trummor, kom jag i kontakt med via ett youtube-klipp där han övade hemma i sin 

studio. Det var en fullständig WOW-upplevelse, och min första tanke när jag hörde honom spela var 

att den trummisen vill jag ha i mitt band. Så jag hörde av mig till honom också inför mitt projektarbete 

i tvåan (HT2015-VT2016) som bestod av en studioinspelning, och han var gladeligen med och spelade 

på den. Han fick nog en väldigt positiv upplevelse av vistelsen, så när jag frågade om han ville vara 

med på min examenskonsert som trummis så tackade han ja.   

Så i november månad stod jag där med tre fenomenala musiker som alla vara positivt inställda till att 

vara med på min konsert, varav två hade väldigt uppbokade scheman under våren. Med andra ord - det 

var väldigt många faktorer som behövde klaffa för att det hela skulle gå ihop på ett bra sätt.  

 

Därefter var frågan vilken konsertlokal som skulle vara lämplig att ha konserten i. Då jag hade 

speciella gäster med särskilda scheman så frågade jag Per Sjöberg om det fanns möjlighet att göra 

konserten på skolan. Adam Rapa kunde bara vara med den 13/3 och en vecka framåt (vilket egentligen 

var en vecka efter examenskonserternas planerade datum, OCH det var under antagningsveckan till 

skolan). Efter en tids väntan så kom beskedet att det inte gick att genomföra där och att jag borde kolla 

på andra alternativ. 

 

Så jag gjorde en himla massa efterforskning och kollade upp alternativ för olika ställen: Teater Pero, 

Teater Lederman, Konserthusets olika alternativ och Fasching. Det visade sig att skolans konsertserie 



 

på Fasching, Jazzlab, sammanträffade med ett av datumen som skulle fungera för Adam Rapa att 

komma och gästa, nämligen den 13/3. Så jag pratade med Joakim Milder och elevkommitén som 

ansvarade för bokning av de grupperna som skulle spela på konsertserien, och berättade min situation 

med Adam Rapa och Jonathan Fritzén som gästsolister. De sade att de skulle kolla på det och 

återkomma så snart de kunde. Det hela drog ut på tiden några veckor längre än det skulle, och det 

kändes ganska stressigt för mig då jag visste att jag hade förtroendet att “hålla” datumen i kalendern 

öppna hos de här människorna som jag respekterar så otroligt högt. 

 

Efter en tid kom i alla fall beskedet att min akt inte fick plats i konsertserien Jazzlab på Fasching, och 

då fick jag överväga vilka andra alternativ jag hade. Om prioriteten låg på att ha med Adam som 

gästsolist så skulle jag behöva hyra en annan konsertlokal, vilket kostade ungefär 7500 kr, plus resa, 

mat och boende + ett litet gage till honom och de övriga inresande. Med alla kostnader inräknat kom 

jag fram till att det skulle gå på omkring 25 000 kr, och kände att jag inte hade budgeten att genomföra 

det i dagsläget, då jag inte hade ansökt om bidrag och stipendier för att stötta projektet. 

 

Med i beräkningarna fanns också min tanke på att ha en stråkkvartett som skulle medverka på några 

låtar. Min tanke var att maxa de låtar där gästsolisterna var med och skriva stråkarrangemang på de 

låtarna.  

 

En annan detalj som föll som en naturlig konsekvens av att arbeta med så högt respekterade musiker, 

var att vi bara hade möjlighet att repetera dagen innan konserten. Så upplägget var att göra ett genrep 

dagen innan och sen konserten dagen efter. I den situationen hade det ställts enormt höga krav på att 

allt jag gjorde notmässigt var oerhört tydligt och genomarbetat, samt att jag skulle göra välklingande 

demos på låtarna (en helhetsdemo och en version utan deras respektive instrument) så att alla hade de 

bästa möjligheterna att dyka upp väl förberedda till genrepet.  

 

Så med alla dessa trådar hängande i luften fick jag fatta ett beslut över hur jag ville göra med min 

konsert, vart jag skulle genomföra den, vilka som skulle medverka och hur mycket det skulle kosta. 

Efter många timmars funderande och reflekterande över mina alternativ bestämde jag mig till slut för 

att boka kungasalen på KMH, den 6/3. 

 

Det innebar att Adam Rapa inte kunde vara med på konserten, och när jag senare hörde med Jonathan 

Fritzén och Frank Nilsson så var det ingen av dem som kunde vara med då heller, då deras scheman 

redan var uppbokade för det datumet. Så ungefär vid jullovet var beslutet fattat och det var som att jag 

fick tänka om kring hela upplägget och hur jag ville göra konserten. Vilka låtar som skulle spelas, 

vilka musiker som jag skulle fråga, och i vilken sättning det hela skulle genomföras blev nu en helt ny 

tagning, då nästan inga av de förutsättningar jag utgått ifrån hade kunnat realiseras. 

 

På ett sätt kändes det som ett nederlag att ingenting gick som jag hade planerat och önskat. Men 

samtidigt hade jag en väldigt tydlig magkänsla som sade att det här blev rätt i alla fall, att det på något 

vis var för det bättre att alla mina planer gick i kras. Hur det än var, så valde jag att se det som att det 

som hade skett var det bästa som kunde ha hänt, så jag tömde mitt sinne på idéer och började om på 

nytt. 

 

Därifrån fick jag idén om en mer intim sättning, med kära vänner som jag har spenderat mina år 

tillsammans med här på skolan och delat så mycket glädje tillsammans med. Jag visste att 

pianostämmorna för vissa låtar var oerhört tekniskt krävande, och att jag behövde en pianist som hade 

oerhört högt i tak tekniskt sett. Så jag funderade över vilka jag kunde fråga och började med att skicka 
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den mest krävande låten till Oskar Lindström på piano, för att höra hur han skulle förhålla sig till att 

spela det här på piano. Han sade att han gillade det, och att han trodde att det absolut var 

genomförbart. Så jag frågade om han ville vara med och spela på konserten och han tackade ja, vilket 

kändes otroligt kul. På bas kom jag att tänka på min käre vän Samuel Löfdahl, och vilken klippa han 

är också på att spela elbas. Så jag frågade honom och han tackade också ja. På trummor ville jag ha 

någon som kändes otroligt stabil och groovig, då nästan all musik som vi spelade var beat-baserad. Jag 

kom att tänka på världens härligaste människa och suveräna trummis, Tobhias Gräns, och bestämde 

mig för att fråga om han ville vara med. Även han tackade ja med ett leende. Som sista pusselbit för 

bandet frågade jag en av mina närmsta vänner, den utomordentligt enastående gitarristen Robin 

Lindberg, som också gladeligen tackade ja. 

 

Därmed hade jag strax innan nyår landat med den sättning vi skulle spela, och vi hade ett bokat 

konsertdatum, vilket var oerhört skönt efter några månaders ovisshet. 

 

Parallellt med alla de här praktiska omständigheterna och lösa trådarna som jag beskrivit ovan, så var 

jag involverad i väldigt spännande och nya kompositionsprocesser. Förr i tiden när jag har komponerat 

har det nästan uteslutande gått till så att jag fått en musikalisk idé eller inspiration någonstans, spelat in 

den som en ljudmemo på telefonen, och senare överfört den till en musikalisk motsvarighet i ett 

sequencer-program på datorn. 

 

När jag genomförde det här projektet gav jag mig på en ganska annorlunda kompositionsprocess, där 

jag utgick till stor del från att sitta ner vid pianot och skriva där. Kompositionsprocessen upplevdes 

väldigt annorlunda, då det hela tog mycket längre tid, och också att jag gick och “smälte” mina idéer 

och framsteg som jag gjort under dagarna. Sen helt plötsligt kom en ny idé farande om hur jag kunde 

fortsätta den frasen. 

 

Ett väldigt tydligt exempel är på låten Through The Darkness som börjar med ett pianoriff i 5/4. Det 

riffet var min ursprungliga idé som jag lekte med, och efter några veckors bearbetning hörde jag en 

variation på den där det först går en takt i 5/4, och sen en takt i 6/4 direkt efteråt. Effekten blev som en 

känsla av en 11/4 takts-period som gick om och om igen, och gradvis byggdes upp av olika 

musikaliska element. Först kom de långa bastonerna, som går från G -Db - E, och vidare till Bb - C - 

G. Basrörelsen kändes som en resa genom mystiska och mörka klanger som jag upplevde hade en 

väldigt stark emotionell koppling till den resa jag genomgått med mitt byte av teknik på trumpeten. 

Samma rörelse förstärks sedan med kvintklanger som verkligen betonar den dissonanta sidan av 

rörelsen. Det hela löses upp genom att grundriffet kommer i sin enkelhet, naket igen, och leder in i 

huvudtemat genom en ters-rörelse av samma riff, och med en synkoperad övergång så är man inne i 

huvudtemat. 

 

Själva kompositionsprocessen bestod alltså av en massa intensiva kompositionssessioner, där jag tog 

paus emellanåt, och upplevde att de nya idéerna ofta kom till mig under pauserna eller när jag var ute 

och gick. Som att hjärnan hade fått möjlighet att smälta det nya materialet och kom med förslag på hur 

jag kunde få till det så som jag ville. Väldigt fascinerande att uppleva! 

 

Med den nya sättningen av bandet kunde vi nu repa inför konserten fler än en gång, vilket också 

kändes väldigt skönt, och gav möjlighet att jobba med musiken på ett annat sätt. Jag hade en väldigt 

tydlig bild av hur det skulle låta, och jag kände samtidigt att jag ville engagera mina medmusikanter så 
mycket som möjligt och ge dem möjlighet att influera och använda sin kreativitet på materialet. Jag 

tror att om man lyckas engagera människor att själva vilja arbeta och använda sin kreativitet så når 



 

man en annan nivå av engagemang än om det helt och hållet handlar om att genomföra låten på ett 

förutbestämt sätt. 

 

Så inför repetitionerna skrev jag ut låtarna i notredigeringsprogrammet Sibelius, och gjorde demos på 

de låtar jag tyckte behövde demos. Totalt sett blev konserten sju låtar, och jag gjorde demos på tre 

stycken av dem. Alla demos gjorde jag i Fruityloops, ett sequencer-program, och skickade ut 

tillsammans med noterna till mina kära medmusikanter.  

 

Jag och Oskar Lindström träffades en gång, ungefär tre veckor innan konserten och spelade igenom de 

flesta låtarna. En av låtarna var speciellt gjord för bara trumpet och piano, så vi lade mest krut på den. 

Därefter träffades alla i bandet utom Robin Lindberg, vid två tillfällen och spelade igenom låtarna. 

Min ambition var att skapa så bra stämning som möjligt och ha så kul som det bara gick. Den 

approachen gick jättebra, tack vare att jag hade att göra med så duktiga och kompetenta 

medmusikanter, och första repet kände vi mest in låtarna. Jag valde att inte nämna någonting av det 

som inte gick som det skulle, då alla vet vart det gick snett, och betonade bara de saker som gick bra. 

Istället sade jag någonting i stil med “jag vet att det här kommer sitta som en smäck på konserten”. Det 

kändes väldigt bra från min sida och jag hoppas att det upplevdes likadant från deras perspektiv.  

 

Dagen innan konserten körde vi genrep som planerat och det gick som på räls. Robin kom och tillförde 

sin stämning med elgitarren och det hela lyftes flera snäpp. Låtarna satt som de skulle och det kändes 

jättebra inför konserten. Inför den stora dagen kände jag mig väldigt lugn och trygg, då jag visste att 

jag hade gjort i princip allt jag har kunnat för att det hela skulle bli så bra som möjligt. 

 

Det är en lärdom jag dragit från det här projektet, att det inte alltid handlar om exakt vad som sker eller 

hur det blir, utan om hur jag hanterar det och hur jag är i förhållande till det. Jag är övertygad om att 

min inre trygghet kom från att jag visste att jag hade gjort det bästa jag kunnat och därmed kunde jag 

känna mig tillfreds oavsett vad som hände. 

 

När den stora dagen kom så riggade vi och soundcheckade på dagen, och efter en lättare måltid var det 

dags för själva konserten. Vi trädde in i Kungasalen och med en intensiv känsla av värme och fokus 

genomförde vi konserten från början till slut. 

 

Jag hade förberett små historier som handlade om storyn bakom låtarna som jag delade med mig av. 

Ett riktigt bra mellansnack kan vara så oerhört viktigt för hur man upplever och lyssnar på musiken 

sen, så jag gjorde så gott jag kunde och applicerade det lilla jag känner till om hur man talar väl.   

Konsert 

Nu var det dags. Allt förarbete var genomfört; materialet var skrivet och arrangerat, planeringen klar, 

bandet repeterat och mina egna förberedelser på instrumentet är gjorda så väl som jag har kunnat.    

Vi har soundcheckat och riggat under dagen och nu står vi här backstage, redo för klartecken att gå på 

scen. Med spänd förväntan hör jag hur vi presenteras och välkomnas in på scen. Där öppnas dörrarna 

till stora salen, och vi går in på scen. 

Kungasalen var ungefär halvfylld, och som planerat så började jag hela konserten helt själv med ett 

solo på trumpeten, som ett intro till första låten. Ganska snart känner jag hur ett väldigt speciellt fokus 

infinner sig, och den välbekanta känslan av att musiken flödar genom en kommer över mig. Små 

avbrott då och då dyker upp, framför allt när någonting inte riktigt fungerar som jag önskar på min 
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trumpet, och direkt fokuserar jag tillbaka på det viktiga: att framföra musik från hjärtat och ge så 

mycket jag kan till alla de som har kommit hit. 

 

Jag hade förberett mig på att ha mina mellansnack på engelska, då jag hade en rad engelsktalande 

vänner i publiken. Vidare hade jag gjort anteckningar som jag memorerat, innehållande en ungefärlig 

ämnesskiss över vad jag skulle säga mellan varje låt, och vilka bandmedlemmar jag skulle presentera 

på olika platser genom programmet. Men så när jag stod där så kändes det mycket bättre att prata på 

svenska, så det blev ett beslut som fattades i stunden, som kändes rätt. 

 

Det kändes bra att spela; bandet kändes stabilt och tryggt, trumpetspelet fungerade bra under mina 

nuvarande förutsättningar och stämningen var väldigt fin. Scenljudet kändes ganska annorlunda under 

konserten jämfört med soundcheck, och jag hade mycket svårare att höra mig själv och gitarren under 

konserten. Så det blev ett litet störningsmoment, då jag ofta föredrar att spela lite softare och istället 

höja upp volymen en aning på trumpetmikrofonen. Nu kändes det istället som att jag fick ta i lite mer, 

men det var fortfarande inom felmarginalen. 

 

Jag och Robin Lindberg reflekterade över det i efterhand; han upplevde också att scenljudet var väldigt 

annorlunda under konserten jämfört med soundcheck. Han hade också svårt att höra både sig själv och 

trumpeten, och delade min upplevelse av att han fick ta i mer än han egentligen önskade. Vi tänkte 

tillbaka på hur vi hanterade situationen, och kom fram till att vi helt enkelt hade kunnat gestikulera till 

ljudteknikern att vi ville ha lite mer trumpet och gitarr i scenmonitorerna under konserten. Om vi hade 

känt oss mer vana i situationen så hade vi nog gjort det. Jag valde bara att spela på och lät det vara 

som det var, och det hade nog blivit bättre om jag hade gett signalerna om vad jag önskade på en gång. 

Viktig lärdom som jag kommer att ta med mig till nästa gång! Många gånger ser man stora och erfarna 

artister göra just det under sina shower; de kommunicerar med ljudteknikern och ber att få lite mer 

gitarr eller något annat i sin monitor. 

Just den här detaljen blev extra känslig för mig, då jag med min nuvarande teknik har haft ganska svårt 

för att spela starkt och med precision. Den oerhört detaljrika justeringen av små muskelrörelser har 

varit mycket mer hanterbar att jobba med i en svagare nyans, och jag upplever att resultatet blivit 

bättre också. Så tyvärr tappade jag en aning av min högstanivå när jag var tvungen att spela starkare, 

och det var lite synd. Men som sagt - det blev en viktig lärdom för kommande spelningar!   

Konserten flöt på bra och vi gick igenom programmet som vi hade planerat. När vi kom fram till 

Street Funk, som var den fjärde låten av sju i programmet, så kände jag att min ambis inte var helt med 

mig längre. Tonerna hamnade inte riktigt där de skulle lika lätt så jag fick lägga mer fokus på att få 

tekniken att fungera. De situationer där jag har skapat den bästa musiken i mitt liv än så länge, är 

gånger då jag helt och hållet glömt bort min teknik och bara fokuserat på musiken. Den situationen 

infinner sig bara när tekniken fungerar, och i den här situationen fick jag avsätta en del av min 

uppmärksamhet till att få det att fungera rent trumpettekniskt. Jag lägger ingen värdering i det, utan ser 

det som en informativ feedback om var jag befinner mig i min process av teknisk utveckling.   Så 

vidare i programmet, på Dolphin Lamp och Rise Of The Sun, så var det vissa ställen i temat där jag 

helt enkelt fick lägga ner det en oktav jämfört med det som var tänkt, för att jag inte skulle missa 

tonerna. Så tyvärr kunde jag inte utföra min musik och låtarna så som jag helst hade velat höra dem 

spelas, men det känns jättebra i alla fall. Jag gjorde så väl jag kunde utifrån de förutsättningar jag hade, 

och det är jag väldigt nöjd med.   

Slutreflektion 

Efter att ha genomfört det här projektet så är det många lärdomar jag har fått och många pusselbitar 

som fallit på plats. En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig är att när man har att göra med väldigt 

högt ansedda människor; människor som är väldigt eftertraktade och har mycket saker som händer, så 



 

ökar chanserna dramatiskt att det ska gå vägen om man är ute i god tid. Och det kan handla om så 

långt som ett år i förväg. En annan väldigt viktig bekräftelse, är att alla konserter som man arrangerar 

kostar pengar. Lokalhyra, musikergager, resor, boenden, materialkostnader, programvara till datorn för 

att genomföra allt på ett genomproffsigt och välgjort sätt – allt det kostar pengar. 

 

En annan slutsats som jag drog var när jag gick och såg på Liselottes Östbloms examenskonsert. Hon 

lade upp det på ett otroligt snyggt sätt när hon gjorde entré. Först kom bandet upp på scen en efter en 

och bemöttes av applåder. När den sista bandmedlemmen gått upp på scen väntade hon en liten stund, 

ett antal sekunder extra, och sen gick hon på scen. Effekten blev att alla som satt i lokalen väntade, 

med spänd förväntan, de där extra sekunderna på att hon skulle göra sin entré, och när hon väl kom in 

fick hon ett otroligt starkt bemötande. Effektfullt! På min egen konsert var det momentet inte 

genomtänkt, och blev ju bra i alla fall, men det var en viktig detalj som jag helt enkelt inte hade tänkt 

på. Något jag känner mig väldigt nöjd med det här projektet är hur jag började i god i tid med att 

skriva materialet så att det allra mesta var klart när det började dra ihop sig. Kompositionsprocesserna 

pågick under hela höstterminen, och utan den tiden hade slutresultatet knappast blivit lika bra. 

 

Och med det vill jag än en gång tacka alla inblandade i det här projektet, och min kära handledare och 

lärare på musikhögskolan. Jag är djupt tacksam för att ha fått möjligheten att göra det här och nu när 

jag tar min examen blir det som en språngbräda ut i arbetslivet. Onward and upward! :) 

 

Bilagor 

Se nästa sida 
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