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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hans Olof ”Putte” Wickman är ett av de mest välkända namnen inom svensk jazz. Han var en 

framstående, virtuos klarinettist som var aktiv på både den svenska och internationella 

jazzscenen. Han spelade med klarinettister som Buddy DeFranco och Eddie Daniels och hade 

samarbeten med en mängd svenska jazzartister. Putte Wickman föddes 1924 i Falun och hade 

en lång karriär inom musiken fram tills han avled år 2006. Jag är själv klarinettist och har 

spelat klarinett sedan jag var åtta år. Jag är uppvuxen med musiken, min mamma är organist 

och jag har tre äldre syskon som alla har spelat instrument under min uppväxt. Jag hade turen 

att få en duktig jazzmusiker vid namn Tomas Trulsson som lärare på kulturskolan när jag 

började spela. Han är utbildad altsaxofonist vid Berklee College of Music och har väldigt bra 

kännedom om jazz. Av den anledningen kom jag tidigt in på jazzmusiken och började lära 

mig blues och bebop. Jag är på grund av min mor också starkt kopplad till den klassiska 

musiken. Den första skivan med Putte Wickman som jag skaffade mig var ”The Champs” och 

jag blev såklart väldigt imponerad av hans virtuosa och smakfulla spel. Putte levde på den 

tiden då klarinettister hade status i populärmusiken. Benny Goodman och Artie Shaw är två 

av de stora som gjorde klarinetten ”hip”, det var swingmusik som ungdomar var ute och 

dansade till och lyssnade på och i den passade klarinetten perfekt. Idag är dessvärre 

klarinetten underrepresenterad i jazzgenren. Många som spelar klarinett gör det som 

biinstrument till saxofon och det är relativt få som kallar klarinetten för sitt huvudinstrument. 

Jag är däremot en av dem som gör det och Putte Wickman har varit en stor musikalisk 

inspiration för mig. Det är därför intressant att djupdyka i hans spel och ta reda på mer om det 

och om hur det förhåller sig till mitt eget spel.  

1.2 Problemdiskussion/Problemformulering  

Jag ämnar ta reda på vilka mönster som kan finnas i Puttes spel. Hur han fraserar, både 

rytmiskt och melodiskt. Vilket tonmaterial han använder i olika situationer. Hur han använder 

instrumentet i form av glissando och så vidare och allt annat som jag kan härleda ur mina 

transkriptioner. Efter att ha kartlagt detta vill jag även jämföra mitt eget spel med de 

karaktärsdrag jag finner hos Putte för att försöka förstå hur hans spel har påverkat mig. Jag 

kommer göra det med hjälp av inspelningen från examenskonserten, då jag kan höra hur jag 

spelar över samma låtar som jag har transkriberat. Detta leder mig till följande 

frågeställningar; 

 

• Vilka tydliga karaktärsdrag kan härledas ur mitt eget samt Putte Wickmans  

klarinettspel? 

• Vilka likheter ser jag mellan mitt eget klarinettspel och de mönster som jag finner hos 

Putte?  

1.3 Syfte 

Detta arbete ämnar att övergripande analysera Putte Wickmans klarinettspel genom hela hans 

verksamma karriär. Syftet är att kartlägga hans spel och hitta de gemensamma nämnare som 

under hans karriär har utmärkt honom. Syftet är även att förstå hur mitt eget konstnärliga 

uttryck har påverkats av all den tid jag har lyssnat på honom.    
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1.4 Disposition 

Först beskrivs relevanta teorier och begrepp för arbetet. Därefter går jag in på hur jag kommer 

att ta mig an uppgiften att transkribera och mer i detalj hur transkriptionen fungerar samt hur 

analysobjekten väljs ut. Efter det beskriver jag konserten och analyserar mitt spel, hur jag 

improviserar. Sedan presenteras alla transkriptioner av Puttes improvisationer var för sig med 

kommentarer om de respektive improvisationerna. Under avsnittet jämförelse analyserar 

Puttes kvalitéer samt hur de förhåller sig till mina. I slutsatsen presenterar jag vad jag kommit 

fram till genom arbetets gång och besvarar mina frågeställningar. Detta kompletterar jag med 

min personliga reflektion över det arbetet kommit fram till.  

2. Metod 

2.1 Val av metod 

Arbetet utgår från en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys. Puttes solon 

transkriberas av mig och analyseras enligt kollegialt vedertagen musikteori med inriktning på 

jazz. Denna teori finns beskriven i en stor mängd litteratur och finns att läsa om i bland annat 

Mark Levines ”The Jazz Theory Book”. De musikaliska fraserna jämförs direkt med varandra 

för att hitta likheter vilket utgår det kvantitativa i studien. Musiken analyseras även av mig på 

ett konstnärligt plan. I det skedet försöker jag förklara musiken i termer som inte är direkt 

mätbara, till exempel auktoritet. Detta utgör den kvalitativa delen. Fördelen med att göra ett 

arbete som är både kvantitativt och kvalitativt är att det går att göra tydliga jämförelser mellan 

de olika styckena samtidigt som jag kan tillföra djupare analys av improvisationerna eftersom 

notbilden inte säger allt. Det kvantitativa kommer ge mig möjlighet att upptäcka saker som 

jag sedan kan analysera kvalitativt.  

2.2 Förklaring av uttryck 

Det är nödvändigt att ha viss relevant förförståelse för jazzterminologi för att fullständigt 

förstå uppsatsen. De ord som jag tar upp nedan är engelska låneord som jag har svårt att finna 

innebördsmässig motsvarighet till i svenskan. De är också så allmänt vedertagna och använda 

i jazzsammanhang att det är svårt att klara sig utan dem. På grund av detta tänker jag förklara 

mer ingående vad deras funktion har i denna uppsats.  

Time 

I jazzen används detta ord för att förklara musikerns förhållande till pulsen. Vissa musiker har 

metronomisk puls men de allra flesta har antingen tendenser till att öka eller sacka i tempo 

och det kan vara olika beroende på vilka rytmiska notvärden de spelar. Time är också hur 

musikern väljer att placera sina rytmer i förhållande till pulsen. Man kan aktivt välja att ligga 

strax bakom eller före slaget trots att man vet exakt var slaget är. Timen är huvudsakligen det 

som avgör huruvida musiken kommer låta ”svängigt” eller inte.  

Sound 

I den bemärkelse att någon låter på ett visst sätt. Den närmaste översättning som jag kan se är 

klangfärg men den har inte riktigt samma betydelse som ordet sound. Sound innefattar dels 

klangfärgen men även karaktären hos en musiker på ett sätt som är svårt att förklara. Ordens 

innebörd är dock snarlika och båda två används i uppsatsen. 
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De beskrivna låneorden uppfattas inte nödvändigtvis på samma sätt av alla musiker men i 

denna uppsats stipuleras deras definitioner på beskrivet vis.  

2.3 Transkription 

Transkription sker genom att analytikern lyssnar och skriver ner det hen hör i notskrift. Jag 

använder mig både av handskrivna noter samt notskrivningsprogrammet Sibelius och 

processen sker både med och utan instrument. Ibland sitter jag med klarinetten och spelar 

efter och skriver ner och ibland sitter jag bara med notskrivningsprogrammet eller notpapperet 

och skriver ner. Arbetet görs fras för fras, där jag först hör en slinga, kartlägger den i huvudet 

och sen skriver ner den. Vissa komplicerade passager måste jag testa mig fram för att förstå. 

Detta gör jag till exempel genom att spela efter och höra om det låter likadant, ”trial and 

error” helt enkelt.  

Alla transkriptioner är inte helt korrekta, det finns nyanser i frasering som är väldigt svåra att 

skriva ut i noter. Ett av de mest uppenbara exemplen är swing-frasering av åttondelar. 

Åttondelarna spelas inte exakt som de skrivs. Man brukar säga att de är triolunderdelade men 

det är inte heller fallet, utan snarare är de någon form av 3+2 grupperade kvintoler. Detta 

beror också på vilket tempo man spelar i och är högst individuellt för var enskild musiker. 

Oavsett så väljer man inte att skriva ut denna underdelning utan man skriver helt enkelt bara 

raka åttondelar. Det finns även ställen där Putte gör mer gestliknande rörelser på klarinetten 

vilket är väldigt tydligt i improvisation nr 4. Då är det inte lika mycket de individuella tonerna 

och rytmerna som är viktiga utan snarare hela frasen som en enhet. Dessa gester är även 

extremt svåra att transkribera exakt. Dessutom, om man transkriberar saker som dessa exakt 

blir de extremt svårlästa, och då tycker jag man tappar lite av meningen med noten. Utöver 

dessa ovan nämnda saker kan det även förekomma slarvfel såsom fel ton på fel plats eller 

felstavning av ton med mera.  

När jag transkriberar skriver jag även ackorden på låten ovanför notsystemen. Detta gör det 

lättare att hänga med i låten när man lyssnar men framför allt att analysera tonmaterialet. 

Tonmaterialet jämförs alltså med låtens ackord för att komma fram till mönster. Dessa ackord 

är tänkta som en hjälp för analysen och är inte nödvändigtvis exakt de ackord som kompet 

spelar. Att transkribera exakta toner för hela ensemblen är en övermäktig utmaning. Både 

noterna samt ackordbeteckningarna är transponerade till Bb eftersom de är klarinettnoter. De 

är alltså noterat ett helt tonsteg över klingande transponering.  Allt som diskuteras nedan 

kommer att utgå från transponerad stämning om inget annat anges. 

2.4 Val av undersökningsobjekt 

Sex inspelningar väljs ut och transkriberas. Inspelningarna väljs med hänsyn till följande 

faktorer; 

• Tiden, när musiken spelades in. För att ha möjlighet att se övergripande mönster i 

Puttes spel under hela hans karriär måste inspelningar från olika tidsperioder väljas.  

• Musikstil, vilken genre musiken som spelades in kan kategoriseras som. Fokus för 

detta arbete är inspelningar i swing- och bebopstil. 

• Instrumentering, vilken sättning bandet/orkestern har. Inspelningar på mindre 

sättningar, från duo till kvintett, prioriteras. Detta för att komma bort från stora 

upparrangerade stycken och få så mycket improvisatoriskt material som möjligt från 

Putte.  
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Dessa faktorer är viktiga för att kunna snäva in undersökningsområdet som i annat fall kunde 

blivit allt för stort. Ett problem vid valet av undersökningsobjekt är min egen subjektivitet 

eftersom jag väljer ut objekten som undersöks. Jag håller mig dock till de ovanstående 

kriterierna för att komma bort från denna subjektivitet till högsta möjliga grad. De utvalda 

inspelningarna är följande, listade i kronologisk ordning från äldst till yngst; 

1. “Cherokee” från ”Putte Wickman – 1949-1952”. En samlings-CD med låtar mellan år 

1949-1952. Versionen av Cherokee är enligt mina undersökningar ursprungligen från 

en skiva som heter Putte Wickman – Putte Wickman och spelades in av Sveriges 

Radiotjänst. Jag har inte fått tag på den skivan men den släpptes december 1949 vilket 

gör att inspelningen kan dateras till 1949.  

2. “I’ve got you under my skin” från “My Inspiration”. Även detta är en samlings-CD 

och inspelningen av ”I’ve got you under my skin” är från år 1957.  

3. ”The song is you” från “Putte Wickman, live at the pawnshop – The sound of 

surprise”. En livekonsert som släpptes på CD år 1996 men själva inspelningen gjordes 

år 1969.  

4. ”I didn’t know what time it was” från “Bewitched”. Låtarna på CDn spelades in någon 

gång mellan 1980-1982.  

5. ”Billie´s Bounce” från ”The Champs”. En skiva med både Putte Wickman och Buddy 

DeFranco som spelar mot och med varandra. Inspelningarna gjordes år 1999. 

6. ”Night and Day” från ”An intimate salute to Frankie”. En skiva med Putte Wickman 

och Jan Lundgren som spelar duetter på klarinett och piano. Inspelningarna till skivan 

gjordes 2005.  

2.5 Avgränsningar 

Avgränsningarna för detta arbete är enorma då det inte finns tid och resurser att göra en stor 

kartläggning av Putte som musiker. Den mest uppenbara avgränsningen är antalet solon som 

transkriberas. Ett större arbete skulle kunna innefatta allt han gjort, storbandsprojekt, 

fusionband och även mer modern avant garde jazz. Detta skulle dock kräva stora mängder 

arbete och inte nödvändigtvis leda till ett bättre resultat. I själva transkriptionerna har jag även 

uteslutit vissa uttryck och nyanser som till exempel staccato och dynamiska förändringar. 

Transkriptionerna är fokuserade på det tonala och rytmiska innehållet som kompletteras med 

att jag i ord beskriver vissa av de nyanser och uttryck som inte finns med i notbilden.  

2.6 Val av musiker inför examenskonsert 

De musiker jag valt inför konserten är Max Agnas på piano, Arvid Jullander på bas och Jonas 

Bäckman på trummor. Anledningarna till att jag valt dessa tre är många men den största 

anledningen, och det som alla tre har gemensamt, är att de lyssnar minst lika mycket som de 

spelar. Detta är den egenskap som jag värderar högst hos en musiker. Att medmusiker lyssnar 

så intensivt gör att det går att ta ut svängarna på olika vis, att till exempel spela toner som inte 

hör hemma i tonarten och rytmer som kan vara svåra att förstå. Det gör även att det är väldigt 

lätt att leda ensemblen från ett solistperspektiv, de hör direkt var i låten man är och hur man 

på olika sätt refererar till den genom sitt spel. De hör även hur man fraserar rytmisk, vad man 

har för time och förhållande till pulsen. Detta gör att hela ensemblen kan klaffa rytmiskt och 

det gör musiken väldigt svängig.  
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2.7 Planering inför examenskonsert 

Tanken med konserten är att framföra de låtar från vilka de transkriberade solona är hämtade. 

Att spela dessa utan att på något sätt försöka efterlikna Putte utan att bara spela så ärligt mot 

mig själv som möjligt. Låtarna som framförs har lite olika arrangemang och några av dem är 

delvis hämtade från Puttes inspelningar som jag har transkriberat. Den första låten 

”Cherokee” börjar med ett solointro på klarinett över formen och slutar med en gemensam 

fras som hela bandet spelar varpå vi landar på ett Cmaj7 med B i basen. Arrangemanget av 

”I’ve got you under my skin” är även det till viss del påverkat av Puttes version där klarinett 

och bas börjar och sedan trummor och piano kommer in en efter en. ”The song is you” börjar 

med ett fritt trumsolo som sedan övergår i tempo och efter 4 takter kommer resten av bandet 

in på temat. Slutet är hämtat från Oscar Petersons version och är en triolbaserad figur i D-dur. 

I ”I didn’t know what time it was” tar klarinetten temat direkt och resten av bandet kommer in 

på cynkop. Låten slutar med en liten uppgång till grundton. ”Billie´s Bounce” har det mest 

krävande arrangemanget då bandet byter mellan två olika tempon under temat. Vi börjar spela 

i ett tempo och gör sedan om fjärdedelstriolerna i det tempot till de nya fjärdedelarna, varpå vi 

fortsätter med temat. ”Night and day” börjar med öppet piano intro som sedan går över i 

groove över vilket basen spelar temat. I B-delen tar klarinetten över temat och låten slutar i 

gemensam improvisation och groove. Vi bestämde oss även för att repa in en ballad eftersom 

det saknades i konsertschemat. Det blev ”Bewitched, bothered and bewildered” i en version 

som är inspirerad av Ella Fitzgerald. Eftersom min huvudsakliga tanke med examensarbetet 

har varit att studera och analysera mig själv och Putte Wickman så har den absoluta 

majoriteten av tiden gått åt till att jobba med transkription och analys, vilket var planerat 

redan från början. Inför konserten repeterade vi cirka 4 timmar totalt vilket inte är särskilt 

mycket. Jag kände mig dock helt säker med de musiker som jag valt och har erfarenhet av att 

spela med dem sen tidigare. Därför var jag bekväm i att inte repetera mer än vad vi gjorde.  

3. Konserten och mina improvisationer 

Här beskriver jag låtarna vi spelade och framför allt mina improvisationer under dessa låtar, 

hur jag förhåller mig till musiken. Under själva konserten ändrades låtprogrammet en aning. 

Vi hade planerat att spela ”I’ve got you under” my skin men på grund av tidsbrist kunde vi 

tyvärr inte spela den. Låtarna presenteras i den ordning vi spelade dem på konserten, för att 

underlätta för den läsare som även lyssnar på bifogad ljudfil. I den löpande texten presenteras 

även transkriberade notexempel på de fraser som jag beskrivit.  

3.1 ”Cherokee” 

Hela konserten börjar med ett solo av mig där jag spelar helt själv utan komp och i rubato. I 

ett soloparti som detta blir det väldigt tydligt för lyssnaren huruvida solisten följer formen 

eller inte och i avsaknaden av ett ackordsinstrument måste då solisten betona ledtoner som 

hjälper lyssnaren att förstå låtens uppbyggnad. Det märks att jag spelar mycket över 

ackordstoner och skalor i tonarten och att jag följer själva ackordsprogressionen som låten 

består av. Efter att ha spelat ett tema fortsätter jag improvisera och men då till fullt komp och i 

time. Jag spelar mycket treklanger och fyrklanger över ackorden och använder mig av olika 

typer av skalmönster. Jag spelar ofta fraser över A7 som innehåller dimackordet C#, E, G, Bb 
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för att leda till Dm7. 

 

Jag använder också dimskalan vid ett tillfälle när jag spelar delar av Bb dimskala över Bb7.  

 

3.2 “I didn’t know what time it was” 

I denna improvisation har jag ett tydligt häng i min åttondelar och generellt sett i de rytmiska 

fraserna. Jag använder glissando ganska fritt på tonerna i altissimoregistret. Bortsett från att 

jag spelar över ackordstonerna använder jag mig även av bluesskalan och spelar ofta 

kromatiska närmandetoner till grundton. Jag använder mig även här av dimackord, att spela 

Fdim7 över C#7 för att sedan lösa upp till F#m7. Strax efter detta spelar jag skalmönster i 

form av fallande fyrklanger i A-dur. 

 
Mot slutet av mitt solo spelar jag ett rent G-dur över G#m7 vilket skapar spänning och 

troligtvis förvånar ensemblen.   

3.3 ”The Song is You” 

Mitt solo på denna låt börjar väldigt lekfullt med brutna treklanger i högt register och 

fortsätter även med denna princip efter lite mer traditionellt spel. B-delen börjar med att jag 

spelar d över F# vilket låter väldigt dissonant men samtidigt väldigt ledande då jag löser upp 

tonen till ett d#. Under slutet av andra solochoruset använder jag mig av Dmoll pentatonisk 

skala för att leda in till ettan i nästa period där jag byter till att spela i D dur igen. Andra A-

delen i samma chorus börjar jag perioden genom att lägga mig på ett G# som är #11 i 

ackordet. Denna tonen spelar jag i ett högt register, trestrukna oktaven, vilket verkligen får 

tonen att sticka ut. Både dess karaktär i förhållande till grundackordet och att den är så hög 

och stark får den att tränga igenom ljudbilden. Max uppmärksammar detta direkt och börjar 

spela samma ton på pianot vilket också förstärker den. Jag upplöser sedan denna ton till ett 

trestrukna A och leker runt lite kring den tonen. Under sista solochoruset börjar jag dels spela 

kromatiska snabba passager samtidigt som jag börjar presentera temat. I åttonde takten i sista 

B-delen spelar Max ett snabbt nedåtgående Bbm-arpeggio och något pulsslag efter det svarar 
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jag honom med en liknande rörelse. Vi börjar leka med idén och den fortsätter resten av B-

delen tills jag plockar upp melodin igen. Jag upplever att min time är hängig, framför allt i 

näst sista A-delen av mitt solo. 

3.4 ”Bewitched, Bothered and Bewildered” 

I denna version spelar jag inte något direkt solo utan temat presenteras som det är. Det enda 

som jag spelar som inte är direkt kopplat till melodin är sista kadensen när jag är själv. Utöver 

melodin där använder jag mig av att spela F#+ arpeggio över E7 vilket ger 9, #11 och 7. 

 

 

F+ arpeggio över E7 vilket ger b9, 11, 13. 

Jag spelar 

även G dimskala där det ska vara ett dominantackord till G, alltså D7. Över ett D7 ger denna 

skala 11,#11,#5, 6, maj7, 1, 9, #9. Det ser väldigt konstigt ut på pappret och blir något sorts 

altererat D7, men skalan får snarare en funktion av Gdim som söker sig till G dur. För att 

förtydliga dominanten (D7) spelar jag sedan D+ arpeggio som löses upp till G dur. 

 

3.5 ”Night and Day”  

Låten börjar med ett groove intro över D och efter att Arvid och jag har presenterat temat 

spelar jag solo. Jag spelar generellt sett mycket över ackorden men rör mig också utanför. Jag 

spelar till exempel E över D vilket ger stark karaktär av #11. Jag spelar tydligt D durskala 

under början av tredje choruset i solot, C#,D,C#,B,A över ett Bbmaj7. Det låter kärvt men jag 

håller i idén tills att kompet landar på tonikan D och då låter idén helt naturlig vilket 

rättfärdigar användandet av idén över Bbmaj7 ackordet. 
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Under improvisationen använder jag mig stundtals av D mixolydisk och även dominant 

frygisk (D, Eb, F#, G, A, Bb, C). Eftersom låten till stor del byter ackord mellan 

Bbmaj7/Ebm7b5 och Dmaj7 ger detta en härlig spänning som går igenom båda de olika 

tonarterna för respektive ackord. 

 
I slutet av solot lämnar jag över till Max och vi gör en gemensam övergång till hans solo där 

vi spelar tillsammans och svarar på varandras idéer. Efter sista temat har spelats går vi ut i en 

vamp med gemensam improvisation. Det hörs tydligt att jag och Max tar efter varandras idéer 

men det är däremot inte så lätt att höra hur mycket jag hämtar från Jonas och Arvid. Deras 

spel påverkar inte mitt melodiska spel på samma sätt som Max, jag tror snarare att deras 

påverkan visar sig i min rytmiska frasering.  

3.6 ”Billie’s Bounce” 

Solodelarna börjar med att jag, Max och Arvid spelar ”trades” med Jonas. Alltså att vi spelar 

vars ett chorus solo och efter varje chorus spelar Jonas solo. Jag var först ut och lyckades i 

sjunde takten i mitt chorus vända på pulsen så att jag låg två slag före Jonas. Det var dock 

inget problem för de andra hade koll på var vi var, även om jag spelade en väldigt övertygad 

fras upp till grundton i sista takten. Efter detta börjar jag mitt solo genom att försöka få till 

tematik runt sjuan i ackordet. Jag bygger dock inte vidare på den idén utan börjar istället spela 

åttondelar, efter att härmat max med att spela kvinten i oktaver. Något jag gör i denna 

improvisation som jag också vet att jag gör vid flera andra tillfällen är att spela #5 ackord över 

dominantackord som leder till moll. I detta fallet använder jag E+ över E7 som leder till Am7.  

Jag använder mig av att spela C#dim7 arpeggio över C7. 
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Jag använder mig även av D dimskala över D7

 

 

I sista solochoruset spelar jag ett starkt g3 som verkligen drar igång energin i ensemblen.  

4. Puttes improvisationer 

Alla dessa transkriptioner finns i bilagorna till arbetet så att läsaren kan följa med. De flesta 

inspelningarna finns även på Spotify.  

4.1 Improvisation nr. 1 ”Cherokee” 

Cherokee är den äldsta inspelningen jag har transkriberat och det är troligtvis därför som 

inspelningen klingar lägre än tempererad stämning. Detta innebär försvårad transkription 

eftersom det är svårt att direkt dubbelkolla via något annat instrument. Hela versionen av låten 

känns väldigt strikt inövad och formbunden. Putte spelar också misstänkt mycket ”in the 

box”, som om han har övat in sina solodelar i förväg. Jag får också den känslan på grund av 

att låten är väldigt upparrangerad med många små unisona inslag. Ljudet på inspelningen 

präglar givetvis klarinettens klangfärg och han låter väldigt tidstypisk. Det är samma tidiga 

bop-känsla som Åke Hasselgårds inspelningar från den tiden. Bebop med starka influenser av 

traditionell jazz. Putte spelar väldigt mycket över ackordstoner och det blir extra tydligt i B-

delens begynnelse vars tonart är svårspelad på klarinett. När det går över i A-dur och vidare 

börjar han spela fler skalmönster igen.  

4.2 Improvisation nr. 2 ”I’ve got you under my skin” 

I denna inspelning visar Putte på enastående teknik i sina snabba fraser, dels i öppningsfrasen 

i solot och dels i mitten av solot, när han spelar sextondelar. Han har ett enormt driv i sina 

fraser vilket hörs tydligt i de snabba passagerna där han nästan trillar fram i timen. Han ökar 

väldigt mycket men det är inget som känns besvärande, snarare tvärt om så bidrar det med 

massor av energi till kompet. Deras version går i G-dur vilken är en relativt lättspelad tonart 

på klarinett. Han använder sig av ett tydligt bebop-språk.  

4.3 Improvisation nr. 3 “The Song is You” 

Det är svårt att bedöma klarinettsoundet mellan inspelningarna eftersom förutsättningarna är 

så olika. Men vid denna improvisation tycker jag hans sound har mer spets och mindre kärna, 

som han använde ett tunnare rörblad på ett mindre munstycke. Det låter som att han har stor 

möjlighet att manipulera tonhöjden och klangfärgen med sin embouchyr vilket också är ett 

tecken på det. Han känns lite mindre stadig i sin time, som om han har en dålig dag. Det kan 

också vara så att medhörningen är dålig och akustiken otacksam, att han inte riktigt känner att 

han kommer fram i ljudbilden. Då blir det svårare att intonera, träffa rätt toner, höra sina egna 

fraser och allt annat som har med musicerande att göra. Det självklara flödet som finns i de 
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tidigare två solona finns inte riktigt här enligt mig. De spelar låten i C men den går egentligen 

i D. Detta underlättar för klarinetten eftersom tonartsbytet annars skulle gått till F# vilket är 

en mer svårspelad tonart än E. Jag antar att det är anledningen till varför de valt att spel den i 

C. Putte använder sig mer av glissando i detta solot än i något av de andra.  

4.4 Improvisation nr. 4 “I didn’t know what time it was” 

I denna inspelning spelar han med ganska stort vibrato jämfört med de tidigare 

inspelningarna. Han har vibrato även tidigare men det är tydligare på denna inspelning. Jag 

reagerade starkt på det när jag hörde honom presentera temat. Det hörs att inspelningen är 

från början av 80-talet, bas via line-box och mycket reverb. Klaffljuden från klarinetten hörs 

också tydligt i vissa partier vilket får mig att misstänka att det är närmickat i torr miljö och 

reverb pålagt efteråt. Putte introducerar triolerna direkt i pickupen och fortsätter efter ett tag 

att spela snabba fraser där de individuella tonerna är svåra att urskilja. Snabbt upp och snabbt 

ner, nästan likt ett glissando. Putte är verkligen inte rädd för att ta plats och i denna 

improvisation visar han det. Han spelar rytmiskt otydliga fraser som får funktionen av gester 

snarare än melodiska linjer. Han lämnar därmed ansvaret att ha en stabil time helt till 

kompsektionen.  

4.5 Improvisation nr. 5 “Billie’s Bounce” 

En blues med många toner utanför tonarten. Första inledningsfrasen då Putte spelar ett Bbm 

arpeggio från kvinten över G7 indikerar att han kommer ta ut svängarna en del vilket han 

även gör. Han använder sig mycket av att spela A dur över G7 vilket betonar #11an i G7 (C#) 

och skapar spänning i ackordet. I takt 16 spelar han nästan D#m pentatonisk skala (D#, F#, 

G#, A#) över G7 och alla de tonerna är dissonanta i förhållande till ackordet. Han gör detta 

för att bygga spänning precis innan han löser upp till C7. Något som han inte använt sig av i 

tidigare solon. Han använder sig även av C dimskala över C7 i takt 18 som leder till G7, 

vilket inte är något som förekommit i tidigare solon, samt spelar D+ över C7 i takt 30 och takt 

42, ett mönster som även det accentuerar #11an i C7.  

4.6 Improvisation nr. 6 ”Night and Day”  

Denna improvisation har de tydligaste exemplen på ett mönster som han ofta använder, frasen 

i takt 29. Han använder den huvudsakligen över majackord från tersen och mollackord från 

grundton. Den förekommer i lite olika former men med samma kärna i takt 5, 25, 33, 40 

(Ebmaj), 41 och 49. Detta sätt att närma sig grundtonen på via 9 och 7 är något han använder 

flitigt. I denna version känns det liksom i improvisation nr. 3 att hans åttondelar inte flödar 

fritt hela tiden. I till exempel takt 49 hänger inte fingrarna riktigt med och han trillar lite över 

frasen. I upptakten till solot använder han även #11 som spänningston för att sedan lösa upp.  

5. Jämförelse 

I jämförelsen presenteras de upptäckter jag gjort i Puttes spel varpå jag jämför dessa med de 

upptäckter jag gjort i mitt eget klarinettspel.  
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5.1 Rytmisk frasering 

Putte spelar - liksom de flesta i bebopgenren – nästan uteslutande åttondelar i sina solon. 

Improvisation nr. 4 blir således en stark kontrast där han spelar allt förutom åttondelar. 

Undantag till åttondelarna förekommer givetvis där trioler och sextondelar får träda fram. 

Ibland svävar han även iväg i time, så som på improvisation nr 4, men det finns även små 

inslag av detta i improvisation 2, takt 14 samt improvisation 5 takt 37-39. På grund av 

avsaknaden av struktur i dessa fraser vågar jag påstå att han inte riktigt visste var de skulle 

bära hän när han började spela dem. Detta är ett tecken på att han inte verkar vara rädd för att 

ta ut svängarna och testa sig fram. I de fall där han gör det lyckas han landa på ställen som gör 

att frasen känns komplett, trots att vägen dit var oklar. Anledningen till att det känns så är att 

han alltid lyckas landa på en ton som passar in i ackordet han landar på. Han verkar lita på sin 

egen förmåga att skapa musik och backar sällan. I improvisation 3 och 6 märks det på vissa 

ställen att hans fingrar och gehör inte riktigt är i synk och således tappar han sitt flöde men 

generellt sett har han en kraftfull framåtanda i sitt spel, vilket gäller för alla improvisationer. 

Ibland tycker jag Putte har en tendens att öka, framför allt i snabba fraser. I improvisation nr. 

1 tycker jag hans åttondelar ligger på i time men i improvisation nr. 5 är hans åttondelar 

väldigt hängiga, vilket gör det svårt att definiera hans förhållande till time. Antingen har det 

förändrats under åren eller är det bara en fråga om tillfälle och/eller estetiska val.  

När det gäller rytmisk frasering är min ganska lik Puttes på ett övergripande plan. Jag 

använder också åttondelar, sextondelar och trioler i stor utsträckning och tycker även att jag 

har stark riktning i mina fraser. Min time skiljer sig dock från Puttes i det att jag hänger 

snarare än ligger på vilket märks i tydligt i mina solon på ”I didn’t know what time it was” 

och ”The song is you”. Något vi har gemensamt är viljan att kasta oss ut rent rytmiskt och se 

vart det leder. Att presentera en idé med självförtroende och inte vara rädd för hur den ska 

varken börja eller sluta. Jag tror detta är en fråga om instrumentkännedom. Hur bekväm man 

är i att vara ute på okända territorium rent gehörsmässigt beror på hur stor tillit man har till 

sitt instrument, att man vet att man kan hitta tillbaka eller hitta till en säker plats om man vill. 

Åtminstone är det väldigt tydligt så för mig när jag spelar klarinett jämfört med biinstrument 

som till exempel altsaxofon. Om jag rör mig för långt utanför mitt gehörs 

bekvämlighetsgränser på altsax är det inte en självklarhet att jag hittar tillbaka till säkerheten 

när jag själv vill. Det har att göra med små nyanser i embouchyren och samarbetet mellan 

embouchyr och fingrar, att de vet var de har varandra, undermedvetet. Det händer sällan att 

jag ”kixar” på klarinett och det beror till stor del på att jag har väldigt bra koll på hur hela 

registret känns i embouchyren och då blir intonationen stabil. Jag är säker på att det var 

samma för Putte och att han därför alltid kunde ta sig tillbaka i hamn, oavsett hur långt bort 

från den han var.  

5.2 Melodisk frasering 

Putte spelar mycket över ackordstoner, treklanger och fyrklanger, samt i dur och mollskalor. 

Han betonar framför allt ackordstoner på starka slag i fyrtakten såsom 1a och 3e slaget. Detta 

etablerar ackordet och tonarten för lyssnaren och ger således dess gehör extra hjälp att 

orientera sig i låten. Putte stretar inte emot tonmaterialet utan jobbar smidigt med det och tar 

sig igenom det på ett effektfullt sätt. Detta har jag av egen erfarenhet lärt mig är det man 

måste göra på klarinett. Klarinetten har svårt att skapa något eget och etablera sig själv som en 

dominant aktör i orkestersammanhang. Den blir golvad i volym av i princip alla instrument 

och har inte mycket till attack i ansatsen. Klarinetten har lätt för att smälta in med andra 

klangfärger vilket är dess styrka, men det kan även bli dess svaghet. Putte Wickman rör sig 
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igenom harmonierna med både riktning och elegans. Detta är en förmåga som man kan höra 

genomgående för alla improvisationer. Putte verkar även ha ett stort musikaliskt vokabulär 

och snabb tillgång till många musikaliska idéer. Detta gör att hans spel känns lekfullt och fritt 

trots att han spelar bebopfraser som är ”in the box”. Putte har tillgång till ett stort register på 

klarinetten. Generellt sett spelar han mycket i mellanregistret, mellan ettstrukna och trestrukna 

c. Han kan dock spela toner i altissimoregistret och göra det med bibehållen tonkvalité. Detta 

kan höras i improvisation nr. 4 takt 17 där han spelar trestrukna A.  

 

Putte använder sig ofta av en fras som kan hittas i improvisation nr. 6 takt 29.Den 

förekommer i olika variationer i både improvisation 1,3,4 och 6 och den kan sägas vara ett av 

hans mönster. Frasen ligger väldigt bra till på klarinett och den utgör ett bra sätt att ta sig över 

ett stort register på ett smidigt och enkelt sätt. Jag använder den frasen ofta på exakt samma 

sätt som Putte gör, antingen över majackord från tersen eller över mollackord från grundton 

men även över mollackord från kvinten vilket ger 5, 7, 9, 4, 9, 3, 5, 7. Jag övade detta mönster 

i alla tonarter väldigt mycket under första året på musikhögskolan, helt utan att medvetet ha 

hämtat det från Putte. Jag är därför väldigt överraskad över att han använder det så ofta, det är 

en intressant upptäckt som skulle kunna betyda att jag har snappat upp det undermedvetet. 

När det gäller melodisk frasering upplever jag att Putte och jag utgår från samma principer. 

Även jag använder mig av ackordstoner, treklanger och fyrklanger och kompletterar med 

skaltoner när det behövs. På så vis lyckas jag också ta mig igenom tonmaterialet på ett smidigt 

sätt och komma igenom ljudbilden av en ensemble. Jag använder registret på samma sätt och 

ungefär i samma fördelning som Putte gör under dessa improvisationer. Mitt register i 

altissimo är snarlikt Puttes, jag använder mig också av registret upp till och med trestrukna A 

som jag spelar i ”The song is you”.  

5.3 Överstigande treklanger 

Putte använder sig mycket av att spela treklanger med höjd kvint vilket han gör i olika 

sammanhang. Han använder det dels från septiman i dominantackord vilket ger 7,2 och #11 i 

ackordet. Dels från grundton i dominantackord vilket ger 1, 3 och #5 i ackordet. Dels från 

stora septiman i mollackord men då har det mer funktionen av en genomgångston som han 

snabbt löser upp till grundton, det ger 7, b3 och 5 i ackordet. Han använder det även från 

dominantens stora septima vilket ger 7, b3 samt 5. Slutligen används överstigande treklanger 

från kvarten i mollackord vilket ger 4, 6 och b9. Detta använder han dock med grundton som 

genomgångston. Dessa överstigande treklanger har olika tonala funktioner beroende på när 

och hur han använder dem. Vid vissa tillfällen är det enkelt att identifiera treklangen men det 

är inte alltid så att de uppfattas som karaktärstypiska för just en överstigande treklang. Ibland 

använder han dem mer som delar i fraser med andra närmandetoner inkluderade vilket gör att 

treklangerna låter mer som en del av frasen snarare än som en egen entitet. Till exempel i takt 

48 på improvisation nr. 1 är treklangen väldigt dominant i sitt läte som överstigande treklang 

men i till exempel takt 26, improvisation nr. 3 fungerar treklangen mer som en genomgång i 

en fras. Bilden av en överstigande treklang etableras inte lika tydligt. Användandet av 

överstigande treklanger är genomgående för alla solon. Jag tror personligen att han använder 

treklanger för att de har tydlig riktning och är flexibla i hur de kan användas. Som tidigare 

förklarat använder Putte dem på många olika vis. Jag tror också det är en fråga om teknisk 

funktion på klarinetten. Putte använder väldigt ofta treklangen C, E, G# vilken ligger väldigt 

bra till på klarinetten. Han använder även de andra två men C, E och G# är den mest 

förekommande i dessa improvisationer, oavsett tonart.  
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Överstigande treklanger är något som jag har övat mycket på och använder frekvent över 

olika ackord och passager. Jag använder dem ungefär på samma vis som Putte gör, dels som 

egna fraser med stark #5 karaktär och dels som delar av passager med olika genomgångstoner 

och dylikt. Det hörs tydligt under min improvisation över ”Cherokee” där jag använder mig 

av #5 ackord när jag spelar över Bb7 i progressionen. Då spelar jag det från sjuan i ackordet 

vilket ger 7, #11 och 2. Jag skulle vilja påstå att jag använder #5 ackord minst lika mycket 

som Putte och även mer som heltonsmönster än han gör. Att till exempel spela D+, E+, Fiss+ 

och så vidare vilket ger alla toner i D heltonsskala och på det sättet använder inte Putte sig av 

heltonsskalan i dessa improvisationer.  

5.4 Dim 

Till min förvåning använder sig Putte inte alls mycket av dimackord och -skalor. Det är något 

som jag hört mästare som Sonny Stitt och Oscar Peterson göra och det är även något som jag 

själv använder väldigt mycket. De enda tydliga dimmönster jag kan höra och utläsa ur Puttes 

improvisationer är i improvisation nr. 5 takt 18 samt någorlunda i takt 27 (Db, B, Bb, Ab, G) 

och i improvisation nr. 6 takt 48 (C# till Ab). I övrigt använder han inte mycket dim, varken 

treklanger, fyrklanger eller skalor. Jag förväntade mig visserligen inte att hitta det när jag 

började transkribera men nu när jag har analyserat hans solon är jag faktiskt förvånad över hur 

lite han använder sig av dim överlag. Anledningen till att jag är förvånad är att jag anser dem 

vara en väldigt betydelsefull beståndsdel i mitt eget spel, både som funktionen av att etablera 

en dimkänsla men också som del av en fras.  

Dim-ackord som används i fraser lägger upp för starka dragningskrafter mellan ackord som 

sedan kan lösas upp. Till exempel att spela ett C#dim7 arpeggio över A7 för att få 3, 5, b7 och 

b9 som sedan kan lösas upp till 5 i Dm7 vilket jag gör i ”Cherokee”. Detta är ett klassiskt 

bebopmönster och det finns en del sådana som bygger på dimarpeggion och även dimskalor i 

olika former och omvändningar. I mitt eget spel är dimskalan starkt representerad på olika vis. 

Jag använder den dels som beskrivet men även som att spela ett dimackord utifrån grundtonen 

i tonikan, så som jag gör i min slutkadens i ”Bewitched, bothered and bewildered”. Jag 

använder ofta dimskalan från grundton på dominantackord vilket ger 1,b2,b3,3,#4,5,b6 och 

b7. Det är väldigt många färgningstoner som läggs till ackordet och skapar spänning som jag 

sedan ofta löser upp till tonikan.  

5.5 Glissando, vibrato och ornament 

I alla solon förutom improvisation nr. 1 använder sig Putte tydligt av glissando. Det är 

troligtvis inte för att han inte använde glissando på samma sätt då men snarare att han inte 

hann göra glissando på någon av de tonerna eftersom han bara spelade åttondelar i ca 280 

BPM. Han gör oftast glissando på en eller genom flera toner utanför tonarten upp till en ton 

som är i ackordet eller tonarten och landar på den, som en uppladdning på en fras eller för att 

smälla dit en etta i takten. Det gör han i till exempel improvisation nr. 3 takt 53. Men det kan 

också vara som en genomgångston mitt i en fras, till exempel i improvisation nr. 5 takt 2. 

Putte gör även glissando i själva ansatsen till toner. Det är något som är väldigt vanligt hos 

honom och förekommer på olika ställen i improvisationerna. Ett supertydligt exempel på detta 

är i improvisation nr. 4 på första taktslaget i takt 3. Puttes vibrato låter lite olika från 

inspelning till inspelning vilket inte är jättekonstigt. Det kan bero på hur klarinetten är 

mickad, om den är rums- eller närmickad samt hur mixning har gjorts efter inspelningen. Det 

är förmodligen även så att Putte, under sin karriär, lär han ha bytt musikaliska ideal och 

dessutom instrument, framför allt munstycke och rörblad. Detta har stor påverkan på vilken 
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klangfärg klarinetten producerar. Rörbladens kvalité kan även skilja sig från dag till dag, 

eftersom trä är ett levande material. Jag vill dock påstå att han generellt sett har ett tydligt och 

långsamt vibrato, att det är lång tid mellan svängningarna. Långsamt i förhållande till 

exempelvis Benny Goodman som har både snabbare och ännu mer påtagligt vibrato. Putte 

drillar ofta i formen av en åttondel och två sextondelar från en ton upp ett helt eller halvt 

tonsteg och ner igen till ursprungstonen. Detta är något han gör relativt ofta och det 

förekommer i alla transkriberade improvisationer. Det är också en vanlig företeelse inom jazz. 

Jag tycker mig inte använda varken glissando eller vibrato i samma utsträckning eller på 

samma sätt som Putte gör. Att använda mycket glissando och vibrato på det sättet ger ett 

väldigt traditionellt sound och det är generellt sett sällsynt med någon träblåsare som spelar 

med mycket vibrato idag, om de inte gör det för att låta traditionella. När jag använder vibrato 

är det oftare som effekt. Om jag håller en lång ton kan jag ibland använda ett väldigt långsamt 

vibrato så det blir som att tonen tänjs ut och att lyssnaren hinner höra de olika små 

intonationsjusteringarna. Jag använder dock glissando väldigt tydligt i min improvisation över 

”I didn’t know what time it was” där jag gör glissando uppe i trestrukna oktaven. Glissando är 

lättare att göra desto högre upp i registret man är, således är det ofta så att det förekommer i 

trestrukna oktaven. I den improvisationen använder jag glissando som en effekt för att 

verkligen försöka dra igång energin i ensemblen. Jag använder väldigt sällan glissando i 

ansatsen till toner såsom Putte gör, det är ett karaktärsdrag för hans sound. Att ornamentera 

såsom ovan beskrivet,  i formen av en drill bestående av en åttondel och två sextondelar är 

något som jag ofta använder i mitt spel.  

5.6 Auktoritet 

Putte spelar genomgående med pondus. Han tvivlar inte på sig själv eller de fraser han ska 

spela utan han ger järnet och testar. Denna förmåga gör honom till en stark drivkraft i bandet, 

han skickar starka och tydliga musikaliska signaler till de andra bandmedlemmarna. Även om 

lyssnaren inte aktivt tänker på det så hörs det väldigt tydligt att han håller igång lågan, att han 

är helt i centrum under alla sina solon. Jag tycker att denna egenskap är väldigt karaktäristisk 

för Putte. Den bidrar mycket till musiken som en drivkraft och ger energi. Samtidigt kan den 

vara hämmande på det sätt att den förhindrar kommunikationsflödet in. Det är inte i något av 

solona som jag hör att Putte direkt reagerar på fraser som spelas av någon annan i bandet. 

Självklart är han undermedvetet påverkad av vad alla andra spelar men han snappar inte upp 

idéer från andra bandmedlemmar och använder dem, vilket hade kunnat skapa ett spännande 

utbyte.   

Jag anser också mig själv ha egenskapen att spela med auktoritet, att driva musiken framåt 

genom att helt enkelt bestämma riktningen i musiken. Jag tycker dock inte jag använder den 

auktoriteten på samma sätt Putte och framför allt inte lika ofta. Jag försöker avväga huruvida 

auktoriteten hjälper eller stjälper i sammanhanget. Ibland kan det vara skönt att låta musiken 

löpa fritt utan att vara kontrollerad men ibland behövs det en tydlig ledare som visar alla vart 

musiken är påväg. När det gäller att hämta inspiration från resten av bandet skiljer vi oss 

tydligt åt. Jag har som sagt inte kunnat härleda någon av Puttes fraser som en direkt reaktion 

på kompets spel men i mitt eget spel hörs det tydligt att jag ofta snappar upp idéer från 

kompet, framför allt pianot. Vår kommunikation och vårt utbyte av idéer hörs i mina 

improvisationer över ”The song is you”, ”Night and day” och “Billie’s Bounce”.  
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6. Slutsats och reflektion 

Jag kan sammanfatta mitt arbete med att konstatera att Putte absolut har tydliga karaktärsdrag 

i sitt spel som kan härledas från hans tidiga inspelningar fram till och med hans sena. Dessa 

visar sig i hur han improviserar, rytmiskt och melodiskt. Hans sound har tydliga influenser 

från tradjazzens klarinettideal men i kombination med tonspråket från bebop skapar han något 

annat, och det är det som karaktäriserar honom. Han spelar med stor auktoritet och är inte 

rädd för att ge sig ut på okända marker. Mitt spel har en hel del likheter med Putte. Vi båda 

har någon sorts utgångspunkt i bebopspråket, att spela över ackord med färgningar, betona 

spänningstoner och lösa upp dessa spänningar vid starka slag i takten. Vissa av de mönster 

som beskrivs i analysen använder jag på exakt samma sätt som han. Vi har också olikheter 

såsom soundideal, hur vi använder glissando och vibrato. Även dimmönster som nämns i 

analysen. Om våra likheter kommer direkt från att jag har lyssnat på honom och anammat 

hans spel är svårt att säga. Det skulle kunna vara så att vi har lyssnat på samma musiker som 

har gett oss dessa idéer, eller att det bara är en slump att vi har våra likheter. Det är dock 

rimligt att anta att många av mina likheter med Putte kommer från att jag tagit till mig hans 

idéer. Det skulle inte heller vara konstigt eftersom han är den klarinettist som jag lyssnat mest 

på i mitt liv.  

En av de saker som jag kommer försöka ta med mig från detta arbetet är Puttes förhållande till 

time. Att han ligger på och kan öka markant i fraser utan att det besvärar svänget i gruppen 

utan snarare bidrar med energi till musiken. Detta är något som jag inte tidigare tänkt på när 

jag lyssnat på honom men något som jag själv tänker testa att göra i framtida spelsituationer.. 

Att transkribera Putte Wickman har varit roligt och lärorikt för mig. Jag har lyckats identifiera 

några egenskaper som utmärker hans karaktär och jag har förstått hur de förhåller sig till min 

egen musikaliska karaktär. Vi har många likheter men skiljer oss såklart även åt på många 

olika sätt eftersom vi är två olika musiker som båda har stark karaktär.  
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8. Bilagor 
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8.1 Putte improvisation nr. 1 ”Cherokee” 
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8.2 Putte improvisation nr. 2 ”I’ve got you under my skin” 
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8.3 Putte improvisation nr. 3 “The Song is You” 
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8.4 Putte improvisation nr. 4 “I didn’t know what time it was” 
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8.5 Putte improvisation nr. 5 “Billie’s Bounce” 
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8.6 Putte improvisation nr. 6 ”Night and Day”  
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