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Projektbeskrivning 

Som examensarbete har jag valt att skriva egen musik för kvintett med två gitarrer, bas, trummor och 
saxofon. Musiken ska framföras vid en konsert på KMH under våren 2018. Musikerna har jag valt uti-
från mina egna personliga preferenser och samtliga är goda vänner till mig. 
 Tanken med projektet är att göra något som jag aldrig tidigare har gjort, nämligen att fylla en hel kon-
sert med låtar som jag själv har skrivit, framförd av musiker som jag själv har fört samman. Som med-
musiker har jag figurerat i en mängd olika sammanhang, och faktiskt gjort ett par konserter under eget 
namn, men jag har aldrig själv uteslutande stått för materialet till en konsert av denna längd.  

   Anledningen till att jag valde att göra en konsert med två gitarrer, som är någorlunda ovanligt i jazz-
sammanhang, är att det är det instrument som jag uppskattar mest att skriva för och att spela med. Jag 
gillar även den musikaliska bredden man kan få med gitarr. Nästan all rockmusik är gitarrbaserad, och 
då jag visste att jag ville ha starka influenser av rock i min konsert så kändes det mer naturligt att ha 
med två gitarrer än att ha med ett piano som ackordinstrument. 

   För det mesta har jag lyssnat på rockmusik som innehåller två gitarrer. Väldigt många kända rock-
band har använt sig av två eller fler gitarrer genom tiderna. I jazz är det mindre vanligt och ses ofta 
som en ”udda” sättning för ett band. Det finns dock några jazzalbum med två gitarrer som jag har lyss-
nat till och inspirerats av. ”Bass Desires”1 av Marc Johnson2 är ett exempel. Här är gitarristerna Bill 
Frisell3 och John Scofield4 med och sättet de interagerar på är väldigt häftigt. De är båda gitarrister i 
absolut världsklass men det blir inte fråga om någon slags ”tävling” i musiken, utan de kompletterar 
varandra fint samtidigt som det blir en stark kontrast mellan dem. Detta gav mig inspiration till att 
själv ha med två starka personligheter på gitarr. 

   Skälet till att jag valde att göra en konsert med mina egna kompositioner kommer från att ha sett 
mina skolkamraters examenskonserter genom åren. De flesta väljer att göra en konsert med sin egen 
musik, och det är alltid lika kul att höra dessa konserter då det blir mer personligt. Man kan förvisso 
höra personligheten hos en person bara genom hur den spelar t.ex. en jazzstandard, men när personen 
även framför sin egen musik så blir det en extra dimension i uttrycket.  

   Målet var att även jag skulle göra en sådan konsert så att mina skolkamrater kunde få se vem jag är, 
och vad för slags musik jag kan tänkas skriva, samtidigt som jag utvecklar mitt låtskrivande och min 
trygghet i att vara bandledare. 

Medverkande 

Samtliga medverkande i min konsert är bland de bästa musiker jag känner. Men det var inte bara vik-
tigt för mig att mina bandmedlemmar skulle vara duktiga ur ett musikaliskt perspektiv, det var minst 
lika viktigt att det var personer som jag känner mig bekväm med. Den enkla anledningen är att det inte 
hade varit lika roligt att genomföra det annars.  

   Samtliga har jag spelat med väldigt mycket och jag känner väl till deras personliga uttryck och stil. 
Den kan vara väldigt olik från person till person i bandet, vilket bidrar till att skapa spänning och 
bredd. Kompositionerna visade sig bli väldigt skilda i musikstil också, så att ha en stor bredd hos mu-
sikerna hjälpte till att göra låtarna rättvisa.  

                                                
1 ECM Records 1985 
2 Amerikansk basist, kompositör och bandledare. Känd för att bl.a. ha spelat med Bill Evans sista trio. 
3 Amerikansk gitarrist, kompositör, arrangör och bandledare. Har spelat in och gett ut en mängd album under 
eget namn. 
4 Amerikansk gitarrist, kompositör och bandledare. Känd för att bl.a. ha spelat med Miles Davis.  
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Martin Wirén - saxofoner och klarinett 
Martin lärde jag känna på Fridhems Folkhögskola år 2013, året innan vi började på KMH. Vi har spe-
lat en hel del tillsammans och varit goda vänner så länge vi känt varandra. Vi delar en kärlek för John 
Coltrane5 och hans gärning och det är här våra musikaliska smaker möts starkast. Martin har en eld 
och driv i sitt spel som jag hänförs av och han kändes som ett självklart val av saxofonist för detta pro-
jektet.  

   Vi har tidigare spelat tillsammans i min grupp ”Eirik Lund Trio” (ELT), där vi fokuserade ganska 
mycket på att spela modal musik. Jag har också spelat i några av Martins olika projekt, bl.a. på hans 
examenskonsert då han framförde musik under bandnamnet ”Bear Garden”.  

Filip Olofsson - trummor 
Filip lärde jag känna under mitt första år på KMH. Han kände Martin sen tidigare och vi började 
jamma en hel del ihop. Så småningom dök några låtidéer upp och det som skulle bli ”Eirik Lund Trio” 
bildades. Vi gjorde ett par New Sound Made spelningar samt en mindre turné i Skåne. ELT spelar 
knappt längre men trion lever kvar i form av ”Grumpy Joe’s Swinging Trio” där vi spelar tradjazz. 
Det är aldrig tråkigt att spela med Filip, han är alltid där musiken är och tolkar den på sitt eget vis. Han 
har många spännande idéer som hjälper till att hålla intresset uppe när man spelar. 

   Han är inte bara en bra jazztrummis utan också en utmärkt rock- och poptrummis. Vi delar en kärlek 
för rockmusik och gick tillsammans och såg Motörhead i december 2015, bara ett fåtal veckor innan 
Lemmys6 död.  
 

Susanna Risberg - gitarr 
Susanna lärde jag också känna på KMH. Vi träffades lite då och då under första året men spelade först 
ihop när jag gick andra året på utbildningen då hon bad mig att vara med på två av hennes spelningar.  

   Hennes låtar är tämligen avancerade och de kändes verkligen avancerade för mig då, så det blev en 
riktig utmaning att ta sig an. Första spelningen kändes stel och jobbig men när det var dags för andra 
spelningen hade jag vant mig lite vid låtarna och det kändes riktigt bra.  

   Susanna är en extraordinär gitarrist och sättet hon kan improvisera på svåra underlag är väldigt inspi-
rerande. Hennes kompositioner beundrar jag också och både hon och hennes låtar har varit en stor in-
spiration för mig till att skriva min egen musik. 
 

Joel Svensson - gitarr 
Förutom Martin och Filip så är nog Joel den som jag har spelat med allra mest under mina år på KMH. 
Han gick master när jag började min kandidat.  

   Vi jammade lite på skolan precis när jag hade börjat och han tyckte nog att jag spelade OK då han 
tog med mig på ett gig på Erlands Cocktailbar vid St. Eriksplan. Efter det spelade vi dock nästan 
ingenting på nästan ett år. Kanske var han inte imponerad över bredden på min repertoar, och så hade 
han nog många andra duktiga basister att spela med också. 

   Nästa gång vi spelade tillsammans var ungefär ett år senare då jag spelade med honom på CC-puben 
i Gävle tillsammans med Karl-Henrik Ousbäck på trummor och Krister Andersson på saxofon. Då 
gick det nog bättre för sedan dess har vi spelat och umgåtts väldigt mycket tillsammans. Vi delar inte 
bara en kärlek till jazz utan också till rockmusik, och vi har spelat en hel del av båda delar tillsam-
mans.  

                                                
5 Amerikansk jazzsaxofonist. Känd för sina album ”A Love Supreme”, ”Blue Train” m.fl. 
6 Brittisk rockmusiker. Känd som basist och sångare i gruppen ”Motörhead” 
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Min bakgrund 

Jag är uppvuxen i en liten by i norra Skåne som heter Perstorp. Jag började inte spela något instrument 
förrän vid tolv års ålder då jag hittade en gammal klarinett i källaren. Den var sprucken och hade sett 
bättre dagar men jag lyckades ändå få ljud i den och ville börja spela, så mina föräldrar såg till att jag 
fick lektioner nere på kulturskolan i Perstorp.  

   Jag tyckte det var jättekul med klarinett i ungefär ett år tills jag började spela elbas i ett rockband 
med några kompisar från skolan. Elbasen, rockmusiken och alla rockstjärnor gjorde större intryck på 
mig än vad klarinetten hade gjort och till slut spelade jag knappt någon klarinett alls längre. Vid unge-
fär denna tidpunkt visade min kusin mig det norska rockbandet ”Kaizers Orchestra”. Dom spelade 
rockmusik med balkaninfluenser och använde kontrabas istället för elbas. Jag blev helt tagen av deras 
musik och tyckte att kontrabasen både såg ut och lät väldigt imponerande.  

   När jag senare började gymnasiet så tedde det sig så lyckligt att basläraren på skolan där jag gick, 
Per Ekman, både var elbas- och kontrabaslärare. Till en början spelade jag bara elbas ändå men efter 
ett tag så provade jag kontrabasen också. Jag var inte såld på instrumentet direkt, det var otympligt och 
konstigt att spela på. Det var svårt att få till en bra ton och fingrarna gjorde ont direkt. Dock tyckte jag 
instrumentet i sig var så häftigt att jag härdade ut bäst jag kunde, trots att det varken lät bra eller var 
särskilt kul. Men med träning kommer färdighet och det blev sakta bättre, så när det var dags för stu-
denten var jag sugen på att söka en folkhögskola med jazzinriktning.  

   Den första jag sökte var Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. Sökningen gick inte särskilt bra 
då jag bara nätt och jämnt kunde spela jazz överhuvudtaget, och det var så trist att jag inte orkade söka 
någon av de andra folkhögskolorna jag hade tänkt heller. Planen var istället att gå militär grundutbild-
ning (GMU) efter sommaren. Det visade sig emellertid att jag hade en väldig tur och jag kom in på 
Sundsgården trots att jag bara hade åstadkommit en plats som tredje reserv. 

 När jag väl började där var det bara jazz som gällde. Jag träffade många bra människor och spelade 
mer än vad jag någonsin hade gjort innan. Efter att ha gått Sundsgården i två år gick jag även ett år på 
Fridhems folkhögskola i Svalöv innan jag började på KMH. 

Planering 

Planeringen inför mitt projekt började under hösten 2017. Jag var utbytesstudent i Arlington, Texas 
och visste att när jag kom hem till Sverige igen så stod examenskonserten för dörren. Tankarna for i 
lite olika riktningar och jag var till en början inte helt säker på vad jag ville göra. Ett par saker visste 
jag dock att jag skulle vilja ha med.  

   Jag har alltid gillat elbasar av märket Rickenbacker, och äger en sådan själv. I musikhistorien har 
denna typen av elbas nästan alltid använts till rockmusik. De enda undantagen jag känner till är Chris 
Brubeck, Dave Brubecks 7son, som använder en Rickenbacker som han har bandat av och bytt ut ena 
mikrofonen i. Även Stanley Clarke spelade på en Rickenbacker tidigt i sin karriär med gruppen ”Re-
turn To Forever”. Förutom dessa två undantag har jag aldrig sett någon i jazzgenren använda en Rick-
enbacker. De brukar förknippas med basister som Chris Squire från det progressiva rockbandet ”Yes” 
och Ian ”Lemmy” Kilmister från hårdrocksbandet ”Motörhead”, två basister som båda har blivit kända 
för sitt klara och diskantrika ljud.  

   Min tanke blev då att jag måste försöka få ett klassiskt Rickenbacker-sound att passa in i jazzidiomet 
på något vis. Rickenbackerns klara och bitande ljud står i stark kontrast till kontrabasens mörka och 
varma klang så uppgiften skulle inte bli helt enkel.  

                                                
7 Amerikansk jazzpianist och kompositör. Mest känd för sitt album ”Time Out” som innehåller hans mest kända 
komposition ”Take Five” (Columbia, 1959)  
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   En tanke som jag hade haft till och med innan jag började mitt utbyte i Arlington var att jag skulle 
vilja göra något med en lite mer folklig klang. Det är något som har hängt med hela vägen även om 
resultatet blev något annorlunda än vad jag hade tänkt mig från början.  
Den bild jag hade var att jag skulle ha en akustisk del av konserten och en elektrisk del av konserten, 
där sättningen i bandet skulle skifta. När jag sedan funderade mer på exakt vilka personer jag skulle 
vilja ha med på konserten blev det dock klart för mig att jag skulle vilja ha samma sättning under hela 
konsertens gång, men ändå växla mellan både akustisk och elektrisk musik.  

 

Kompositionsarbetet 

Samtliga kompositioner utom en är skrivna av mig med hjälp av en gitarr, en bas och ett inspelnings-
program, i detta fallet Apples Logic X. Det enda undantaget är konsertens första låt som jag och Mar-
tin Wirén skrev tillsammans på två klarinetter. 

   Kompositionsarbetet flöt på förhållandevis bra. Jag upplevde stundtals en inspiration och glädje i 
komponerandet som jag sällan upplevt innan. Med vissa låtar hade jag en klar bild av vad jag ville 
uppnå med dem, medan andra skrevs utan något specifikt i åtanke. Gemensamt för alla låtar är att jag 
försöker kombinera de två gitarrerna på ett genomtänkt vis och att låten i sig är gjord för två gitarrer. 
Detta försökte jag för det mesta åstadkomma genom att arrangera ackorden så att varje gitarr tar varsin 
läggning av ett ackord, eller kanske till och med två olika ackord, som tillsammans bildar en större 
klang.  

   Att skriva för gitarr var inget problem alls då jag spelar instrumentet själv. Däremot att skriva melo-
dier för saxofon kan vara svårt då jag inte har en aning om hur de känns på instrumentet. Visst kan jag 
skicka noten och fråga t.ex. Martin i detta fallet om det är möjligt att spela, men jag vet fortfarande 
inte exakt hur det kommer att låta förrän jag faktiskt får höra det själv.  

   Jag vet ungefär hur högt och lågt en tenorsaxofon kan spela, och jag vet att Martin är väldigt bra på 
att spela i instrumentets höga register. Ändå kan jag bli förvånad över hur det låter när jag får höra det. 
Till exempel i ”Meditation Nation” så hade jag ursprungligen skrivit melodin för tenorsaxofon. Dock 
tyckte jag att melodin lät för mjukt och inte genomträngande nog när vi repade den, så jag fick Martin 
att spela den på sopransaxofon istället. Detta vittnar om att jag på förhand inte hade bra nog uppfatt-
ning om hur stämman skulle låta för att göra en bra bedömning om vilket instrument jag ville använda.  

   Att arbeta i Logic X med gitarr var något som gjorde komponerandet väldigt smidigt. De gånger jag 
tidigare har försökt komponera med hjälp av ett piano har processen gått mycket långsammare. Det är 
ett instrument som jag inte alls behärskar. På gitarren kan jag snabbare plocka ut saker som jag ”hör” 
och jag kan snabbt dokumentera dem genom att spela in dem i Logic. 
   Gitarren är på grund av sin natur mer begränsad i hur man kan lägga ackorden än t.ex. ett piano, då 
man ofta inte kommer åt små intervall med gitarr. Men genom att använda två gitarrer kände jag att 
jag kunde kringgå detta.  

   För det mesta satt jag på KMH och arbetade. Jag kände att jag fick en bättre arbetsmoral där. 
Hemma blev det lätt att jag tappade fokus och började göra annat istället för att arbeta. Egentligen 
hade jag lika många saker som kunde distrahera mig på KMH eftersom jag ändå satt vid datorn och 
hade tillgång till sociala medier, YouTube, Netflix o.s.v. men det var ändå något med miljöombytet 
som gjorde att jag kunde fokusera bättre. 

   Jag ville skriva musik som skulle passa musikerna som spelar den också. Många av låtarna är 
skrivna för att passa en eller flera av musikernas sätt att improvisera på, så som jag ser det. Jag ville 
även att låtarna i sin helhet skulle reflektera min egen musikalitet och de olika instrumenten jag spelar. 
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Kompositionerna 

Klarinettduo 
Tanken med denna bit var att börja konserten där jag själv började min musikaliska resa, med klarinet-
ten. Jag har inte spelat klarinett aktivt på många år så jag har fått öva en hel del för att få tillbaka en 
rimlig embouchyr.  

   Låten skrevs tillsammans med Martin. Han har utvecklat en häftig rundandningsteknik som gör att 
han kan spela oavbrutet nästan hur länge som helst.  

   I låten spelar Martin snabba arpeggion i Bb-dur (klarinettens C-dur) medan jag spelar en enkel me-
lodi ovanpå. Stycket inleds men en kort gemensam improvisation och avslutas med att melodin spelas 
unisont.  

   Det är en tämligen enkel bit men den tjänar som en fin inledning samtidigt som den belyser Martins 
fantastiska teknik på klarinetten. 

 

Meditation Nation 
Detta stycke uppkom genom att jag testade olika klanger på två gitarrer. Den ena gitarren spelar ett 
Dbsus2 i ett enkelt 6/8-komp medan den andra gitarren spelar en kvartstapling från ackordets kvint.  

 
   Sedan flyttar den förstnämnda gitarren upp och spelar ett Emaj7 fast där sekunden ersätter tersen, 
medan den andra gitarren ligger kvar på samma toner. Sedan upprepas ackorden igen. Resultatet blir 
en öppen och kvintbetonad klang som inger en meditativ känsla, därav låtens namn.  

   Melodin börjar på den överstigande kvarten i Db-ackordet, tonen G, för att ge en något mystisk 
känsla. 
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   Ackorden i denna låten är också väldigt präglade av att de ska spelas på gitarr. I B-delen har jag skri-
vit läggningar som låter fint på instrumentet och som innehåller en del lösa strängar.  

 
   Följaktligen blev det en slags B-dur tonalitet i låten, som ju blir Db-dur för saxofonen. Kanske inte 
den tonart som saxofonister är mest vana vid att spela i, och kanske inte den tonart som heller klingar 
bäst på instrumentet. Det fick dock bli ett nödvändigt ont då jag inte ville att gitarrerna skulle behöva 
använda capo. 

Still On The Road (To Valhalla) 
Här var tanken att skriva en snabb jazzlåt där jag trakterar kontrabasen. Jag ville ge Martin plats att 
spela ett längre solo och även fylla på med en solist till. Här försöker jag också kombinera gitarrernas 
ackord så att det ska låta stort och fylligt.  

   Första gitarren börjar med ett öppet kvintackord medan den andra fyller på med en kvartstapling 
ovanpå. Tanken är att göra ett så kraftigt ackord som möjligt. Sedan spelar den första gitarren en 
nedåtgående rörelse medan den andra spelar en uppåtgående rörelse, för att skapa spänning och rörelse 
i musiken: 

 

Intro Låt 
Den här låten var från början tänkt som inledning till konserten, därav namnet. Detta kom senare att 
ändras då låten var färdig och jag insåg att jag inte ville inleda konserten så här lugnt. Däremot pas-
sade den utmärkt som en ”mellanlåt” efter en fartigare bit.  

   Tanken bakom var även att göra en låt som skulle ha Susanna som huvudperson. Jag försökte skriva 
ackorden och melodin med Bill Evans 8i åtanke, hans komposition ”Time Remembered”9 hade jag 
som föredöme för denna låten.  

   Ackorden och melodin kom jag på väldigt snabbt. Den tog nog inte mer än ett par timmar att skriva.     
Här använder jag mig även av ackord som jag inte använder så ofta annars. Ett mollmaj7 förekommer 
och maj7#5-ackord förekommer på två ställen.  

                                                
8 Amerikansk jazzpianist, kompositör och bandledare. Känd för kompositioner som ”Waltz For Debby” och 
”Very Early”. Känd i Sverige för sitt samarbete med Monica Zetterlund.  
9 Från albumet “Loose Blues”, Milestone 1962. 
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   Ett tag efter att jag hade färdigställt låten gick jag tillbaka och ändrade lite på den. På ett ställe 
krockade det underliggande ackordet med meloditonerna. Ackordet var ett Dbmaj7 och tonerna i me-
lodin ett E och ett D. Således ändrade jag bara ackordet till en dominant istället och jag tyckte resulta-
tet blev ganska bra. Ackordet leder till Emollmaj7, vilket gör det till lite av en bedräglig upplösning, 
men jag tyckte det lät ganska naturligt ändå så det fick vara så. 

 
   På ett annat ställe hade jag ackorden Gm/Bb och G/B som ledde upp till ett Cm9. Dock tyckte jag att 
G/B lät för snällt så jag ändrade det till ett B7#9#5 istället, eller B7alt. Läggningen jag valde att an-
vända innehöll dock inget A, som är sjuan i ackordet. I efterhand inser jag att jag möjligtvis kunde haft 
med A:et ändå och låta det ligga kvar så att nästa ackord blir ett Cm6/9 istället.  

 
 

Adidal Khamaj (Lemmy) 
Adidal Khamaj hade av alla låtar den i särklass mest genomtänkta funktionen. Här var målet att göra 
en låt där jag kunde spela bas i stil med Lemmy Kilmister från Motörhead. Han hade en helt speciell 
stil på basen som jag tycker mycket om och jag ville hitta ett sätt att kombinera denna stilen med nå-
gon sorts jazz.  

   Trots det tydliga målet var det den klart svåraste låten att skriva. Till en början blev det en riktigt ge-
nerisk rocklåt. Detta var dock inte det jag ville ha, då jag inte tyckte att den passade in bra nog med de 
andra låtarna, och även att det lät ganska förutsägbart. Men efter lite experimenterande kom jag fram 
till ett sound som jag tyckte var spännande.  

   Till en början spelar basen en kraftig och snabbt rytmisk A-pedal i stil med Lemmy, medan gitar-
rerna spelar i halvtempo ovanpå det. Klangerna bildar en dominantlydisk modalitet som jag tyckte 
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hade lite av en indisk känsla över sig. Jag ville fortsätta att ge låten en indisk känsla men var inte säker 
på hur jag skulle göra. Då gick jag in på Youtube för att lyssna på indisk klassisk musik och hittade en 
video där Anoushka Shankar10 spelar en egenkomponerad Raga som hon kallade ”Adidal”. Jag tyckte 
mycket om melodin och insåg att den faktiskt hade passat utmärkt i min låt. Därför lånade jag den näs-
tan rakt av förutom att jag ändrade modaliteten och formen.  

   Hennes melodi använder i stort sett en mollpentatonisk skala medan jag ville ha ett mer mixolydiskt 
sound. Den mixolydiska skalans motsvarighet i Indien heter så vitt jag förstår ”Khamaj” så därför fick 
låten heta ”Adidal Khamaj". Indisk musik använder ju även instrumentet ”Tambura” som alltid spelar 
en lång bordunton, och Lemmys basstil stämmer ganska bra överens med detta då han ofta använde en 
lös sträng som bordunton medan han spelade andra saker på strängen ovanför. På så vis fick min bas ta 
rollen som en Tambura i denna låt 

 

Den Slicka 
Faktiskt den första låten jag skrev till konserten. Dock den som kom att bli sist i låtordningen på kon-
serten.  

   Låten kom i likhet med ”Meditation Nation” till genom att jag testade olika ackord på två gitarrer. 
Den lägre gitarren spelar ackordets grundton, sekund och kvint, medan den andra gitarren spelar ack-
ordets ters, sext och nia. Tillsammans bildar de en 6/9-klang och jag flyttade den sedan parallellt över 
gitarrhalsarna: 

 

 

 
 

 

   Melodin kom sedan till ganska naturligt och B-delen skrevs strax därpå. Den tog allt som allt tre tim-
mar att skriva, och gick snabbast av alla låtar att färdigställa. 

 

 

                                                
10 Brittisk sitarspelare och kompositör. Dotter till den mycket kända sitarspelaren Ravi Shankar. 
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Repetitioner och förberedelse 

Den första repetitionen ägde rum den 4:e mars 2018. Då hade jag fyra låtar färdiga, ”Meditation Nat-
ion”, ”Still On The Road”, ”Intro Låt” och ”Den Slicka”. Repetitionen flöt på bra och jag tyckte att 
samtliga låtar fungerade förhållandevis bra att spela direkt. Jag hade en ungefärlig tanke på hur formen 
skulle vara på alla låtar men vi diskuterade också gemensamt hur vi skulle gå tillväga.  

   Att vara bandledare och hålla i repetitionen och även vara ytterst ansvarig för hur låtarna i slutändan 
skulle bli var en väldigt lärorik upplevelse. Samtliga i bandet har större erfarenhet än jag själv av att 
vara ledare och det var lätt att känna att de ”visste bättre” än vad jag själv gjorde. Jag försökte dock 
hålla huvudet kallt och se till så att låten i slutändan blev som jag själv ville ha den. 

   Det kom också en mängd bra förslag från mina bandmedlemmar som jag gärna tog i beaktning. Spe-
ciellt Joel tvekade inte att dela med sig av sina tankar och jag höll oftast med honom om vad han 
tyckte. Bland annat var det hans förtjänst att introt till ”Still On The Road” blev som det blev. Jag 
visste redan att jag skulle göra en fri basintroduktion till låten, och vid någon tidpunkt började jag, 
smått skämtsamt, spela parallella kvarter medan jag sjöng ”Hey! Ho! Hey! Ho!” till.  

 
   Joel sken upp direkt och sa att det lät väldigt häftigt. Det ingav en riktig ”urskogskänsla” enligt ho-
nom. Jag blev själv extremt förtjust i idén också, då det inte bara förstärkte känslan jag var ute efter i 
låten, utan också var en händelse som skulle bli väldigt rolig i konserten. Ett ögonblick som publiken 
nog alldeles säkert skulle minnas. Jag var bara tvungen att ha med det.  

   En annan bra idé som uppstod under repet var den om en låt för klarinettduo. Jag hade haft en liten 
tanke på att jag skulle vilja spela klarinett någon gång under konserten, vilket jag nämnde för Martin. 
Då svarade han att vi kunde spela duo på klarinett, och att han då fick göra ”sin grej” som han ut-
tryckte det. Hans ”grej” var i detta fallet att spela väldigt snabba arpeggion på instrumentet, något som 
han gjort i många av sina egna kompositioner. Detta skulle han nu kombinera med en rundandnings-
teknik som han hållit på att utveckla, vilket gjorde att han kunde spela dessa arpeggion oavbrutet un-
der en hel låt. Vi träffades några dagar senare och han demonstrerade sina arpeggion och jag kom på 
en melodi till.  

   Efter detta kände jag mig tvungen att öva på klarinetten en hel del för att återfå en fungerande 
embouchyr, så att jag kunde spela melodin rent. Det var en väldigt rolig process och jag återfann gläd-
jen i att spela klarinett ganska omgående. Till en början kunde jag knappt spela i femton minuter utan 
att behöva ta en paus men efter bara ett par veckor kunde jag öva i en timme eller två utan problem.  

   Tanken var ursprungligen att konserten skulle hållas den 26:e mars. Dock visade det sig att Susanna 
skulle åka till Kina för att spela med lärare och elever från KMH under den tiden. Jag ville väldigt 
gärna ha med henne på konserten, så jag bestämde mig för att jag skulle försöka boka om konsertdatu-
met. Jag talade med Per Sjöberg och det visade sig att den 23:e april skulle fungera istället. Detta gav 
mig mer tid att förbereda musiken, och jag började arbetet på ”Adidal Khamaj” som visade sig ta 
några veckor att skriva. 

   Jag själv och alla andra i bandet var väldigt upptagna under denna period och det var svårt att hitta 
tider då alla kunde repetera. Jag lyckades boka in två tillfällen då vi kunde ses, den 18:e och den 19:e 
april.  
   Den 18:e kunde inte Martin vara med och Joel kunde inte ta sig till Stockholm från sitt hem i Kö-
ping. Så jag, Filip och Susanna åkte ner till honom för att repa istället. Vi använde större delen av re-
petitionen till att spela min nya låt, ”Adidal Khamaj”, och detta flöt på ganska bra. Låten blev väldigt 
rockig i sitt sound, även om den ursprungliga idén var att göra en låt i gränslandet mellan jazz och 
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rock. Men den ville naturligt dra sig åt rockhållet, vilket inte är så konstigt med tanke på instrumente-
ringen, så jag lät det bli så. Även om den inte lät precis så som jag hade föreställt mig att den skulle 
göra från början så hade jag inga problem med att acceptera ett mer rockigt sound.  
   En detalj som jag uppmärksammade under repet som skapade lite problem var hur jag hade noterat 
melodin. På ett enda ställe, när melodin går om, hade jag lagt till en synkop in till den första takten i 
den nya perioden. Detta ledde till en liten förvirring om hur melodin egentligen lät. Synkopen dök upp 
lite sporadiskt från olika håll när den egentligen inte var tänkt göra det, och även när jag påpekade 
detta så fortsatte den att göra så. Möjligtvis hade jag kunnat ändra melodin eller göra notbilden bättre 
för att undvika detta, men till slut, efter många genomspelningar, så ordnade det upp sig.  
   Dagen efter var det dags för det sista repet. Det gick ganska bra och det kändes som att låtarna fun-
gerade som de var. Ett smärre problem var dock ”Still On The Road”. Ursprungligen var den tänkt att 
ha Martin som huvudperson, och sedan även ha en solist till. Dock ville Susanna gärna spela solo på 
den eftersom hon ville spela på en snabb låt, och Joel ville också gärna sola eftersom han kände att 
detta var en typ av låt som han verkligen kunde spela bra på. Sedan var det en stor avsaknad av 
trumsolon i samtliga låtar, och av alla låtar kändes denna som den mest naturliga att ha ett trumsolo i. 
Alltså skulle det vara solobas som introduktion, saxsolo, två gitarrsolon och sedan ett trumsolo. Detta 
betydde att låten blev väldigt lång, längre än vad jag egentligen kände att den hade befogenhet att 
vara. Jag visste inte hur jag skulle lösa det, för jag ville inte neka varken Susanna eller Joel deras solo 
då detta kanske hade orsakat dålig stämning, och jag ville ju verkligen inte att Martin skulle ge upp sitt 
solo då låten var skriven specifikt med honom i åtanke. Lösningen blev en kompromiss där alla fick 
sola och tyvärr kändes det som att låten led av det i slutändan.  
   Hade jag endast sett till att musiken skulle bli så bra som möjligt så hade jag tagit bort åtminstone en 
solist i låten. Jag försökte göra detta på en av repetitionerna, men då blev solisten i fråga väldigt kon-
funderad över att jag ville ta bort dennes solo och pratade med mig efter repetitionen om det. Då kän-
des det väldigt jobbigt att helt förbise hens invändningar, även om det var det som musiken krävde. 
Resultatet blev att jag vek mig för de andras viljor, och jag är inte säker på att detta är vad en duktig 
bandledare egentligen borde ha gjort. Efter konserten stod det helt klart att den goda sämja som mitt 
beslut kanske hade inneburit, inte vägde upp för faktumet att låten hade blivit alldeles för lång. Om en 
liknande situation skulle uppstå i framtiden så kommer jag sannolikt inte att agera på ett liknande vis. 
Då lär musiken få bestämma och så får eventuella sociala intriger lösas på annat vis. 

   Om jag hade haft en till låt med liknande karaktär så hade problemet lätt kunnat undvikas. Hade jag 
haft en annan soloform hade det nog också kunnat ha blivit bättre. Så som jag skrivit den så spelar alla 
solo på en öppen D-moll del, sedan ska man ge tecken om att gå in i B-delen och spela på den så som 
den är skriven. Sedan spelar man en snutt av melodin innan man går vidare till nästa solist som uppre-
par samma form. Jag skulle kunna ha en skriven solodel till skillnad från en öppen solodel, som hade 
kunnat ge en större självklarhet till formen. Jag hade också kunnat ha åtminstone två olika solodelar 
för att ge en större variation.  
   Jag fick även fler tankar om hur vi skulle kunna göra formerna på de andra låtarna bättre. Till exem-
pel ville jag ändra om i soloordningen på ”Adidal Khamaj” så att bassolot istället kom efter gitarrsolot 
då jag kände att detta kanske hade gett låten en mer naturlig dynamisk kurva. Men jag kände mig inte 
säker och ville inte heller komplicera saker genom att ändra i låtarna precis innan konserten, så jag lät 
allt vara så som vi hade repeterat det. 
 

Konserten 

Under dagen innan konserten kände jag en stor nervositet och förväntan i kroppen. Det kändes som en 
väldigt betydelsefull dag i mitt liv. Jag skulle få göra en alldeles egen konsert med mina alldeles egna 
låtar tillsammans med några av mina favoritmusiker och bästa vänner.  
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   Det hade varit problem med att få till en bra soundcheck. Joel kunde inte vara framme i Stockholm 
förrän kl. 17 och Filip kunde inte heller soundchecka tidigare på dagen. Erik Fabricius, som jag skulle 
dela aftonen med, kunde inte heller soundchecka tidigt, så de fick göra den vid 16.30 och så fick vi 
kolla ljudet bäst vi kunde efter att de var klara och innan deadline vid 18.30.  

   Eftersom vi inte hade repeterat överdrivet mycket så kändes det skönt att kunna dra igenom vissa sa-
ker på soundchecken också. Vi hann spela igenom det som kändes mest kritiskt och Erik Metall som 
var ljudtekniker såg till att allt flöt på väldigt bra trots ett stort antal instrumentbyten i låtordningen. 
Joel och Susanna bytte mellan halvakustiska jazzgitarrer och mer renodlade rockgitarrer, Martin bytte 
mellan klarinett, sopransaxofon och tenorsaxofon och jag själv bytte mellan tre olika basar. Två elba-
sar och en kontrabas. Alla dessa byten handlade mest om att ha det instrument som passade bäst för 
låten i fråga. Att Joel och Susanna skulle byta till gitarrer med solid kropp i ”Adidal Khamaj” var inget 
som vi egentligen behövde diskutera, det föll sig naturligt då sådana gitarrer lämpar sig mycket bättre 
för rockmusik. 

   Efter soundcheck kändes det som en evighet tills konserten faktiskt skulle börja. Vid det här laget 
var jag så laddad att jag bara ville få det överstökat med detsamma. Jag var nervös inför hur det skulle 
gå att spela, vad folk skulle tycka om det, hur mina medmusiker skulle må på scenen, ifall de skulle 
tycka att det var ”pinsamt” att framföra mina låtar. Och så var jag inte minst nervös över att prata mel-
lan låtarna. Jag hade tänkt mycket på vad jag skulle säga och jag hade inte en aning om hur publiken 
skulle reagera på det jag sa. Som tur var hade Jan Adefelt gett mig ett bra tips på en av våra handledar-
träffar, att man inte ska vara rädd för att ta det lugnt, och ge det tillåtelse till att vara små pauser i det 
man säger. Det är så lätt att stressa upp sig när man ska prata inför folk, och att man börjar prata för 
snabbt för att man blir rädd för tystnaden.  
   Jag var även nervös över det första stycket vi skulle spela, min och Martins klarinettduo. Det är lätt 
att det blir falskt när man inte är jättevan på instrumentet och jag ägnade stor uppmärksamhet åt detta 
under minuterna innan vi skulle gå in. Jag blåste konstant varm luft i klarinetten och bad gång på gång 
Martin att kolla stämningen gentemot mig. Efter att ha dragit ut och in päronet11 på klarinetten ett fler-
tal gånger kändes det till slut som att detta nog skulle fungera.  
 
   När vi så till slut fick gå in efter att konsertvärden hade presenterat oss så var jag först något besvi-
ken över att det var en ganska liten publik som mötte oss. På alla examenskonserter jag hade gått på 
tidigare under terminen hade det varit nästan fullsatt och jag hade hoppats att även jag skulle få en stor 
publik. Men jag förstod att det var många som var helt insjunkna i sitt examensarbete under veckan 
jag hade min konsert så jag hade ändå en förståelse för att många inte dök upp. Men det var verkligen 
långt ifrån hopplöst då de många bekanta ansiktena i publiken gjorde mig glad och tacksam över att få 
framföra min musik inför familj och goda vänner. All nervositet jag hade känt innan tycktes försvinna 
så fort jag ställde mig på scenen. Då var jag bara fokuserad på att göra detta så bra jag kunde. 
 

   Jag och Martin började spela vårt stycke snart efter att vi hade ställt oss tillrätta. Låten börjar med ett 
improviserat parti där vi båda spelar gentemot varandra. Jag har inget större minne av hur jag tyckte 
att det partiet gick, så jag antar att det i varje fall inte var någon katastrof. När sedan Martin började på 
sina arpeggion var det dags för melodin. Jag kommer ihåg att jag till en början var mest fokuserad på 
att använda magstödet rätt så att det inte skulle bli falskt. När det sedan kändes som att det flöt på 
minns jag att jag drabbades av en något melankolisk känsla. Jag var inte ledsen, men låten och situat-
ionen gav mig ett slags vemod inombords och följaktligen spelade jag melodin något mer tillbakadra-
get än vad jag annars hade gjort. Men när vi kom till det sista partiet då vi spelar melodin i oktaver var 
det som att Martins starka och självsäkra gestaltning av melodin gjorde att den känslan blåstes bort. 
När vi sedan var färdiga och det var dags att bjuda in resten av bandet på scen så kände jag mig helt 
normal igen.  

                                                
11 Den del av klarinetten som sitter precis under munstycket. Man kan skjuta in och ut på detta parti för att 
stämma instrumentet. 
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   När jag sedan skulle tala till publiken så kändes det faktiskt väldigt avslappnat och skönt. Det kändes 
egentligen som att prata helt som vanligt. Jag tackade för applåderna och välkomnade publiken, och 
pratade sedan litet om hur jag hade börjat min musikaliska bana med klarinetten och hur jag hittade 
den i mitt föräldrahems källare som tolvåring. Jag nämnde att det förvisso inte var det instrumentet 
som jag nödvändigtvis var bäst på, men att det också var kul att spela en låt där Martin fick använda 
sin extraordinära rundandningsteknik. Till min stora förtjusning var publiken väldigt imponerad och 
applåderade Martin glatt för hans insats. Då kändes det som att konserten hade kommit igång på ett 
bra vis och att det bara var att fortsätta i samma stil. 
 
   Därefter skulle vi spela ”Meditation Nation”. Gitarrerna klingar så fint tillsammans när de spelar i 
olika lager och det är lätt att stötta melodin med en simpel basgång på min Fender jazzbas. Låten 
känns bra, sånär som på slutet där sopransaxofonen repeterar en melodi som ligger extremt högt i dess 
register. Nog blir det ett väldigt kraftfullt uttryck men det hörs också att den ligger högre än vad som 
är bekvämt för instrumentet. Jag minns att jag inte var säker på vad jag tyckte om detta under repetit-
ionerna. Då ville jag mest få låten att fungera så snabbt som möjligt, och jag tror att jag till en högre 
grad var villig att acceptera små brister i låtarna. När jag nu ser tillbaka på det så känns det som att jag 
har en mycket klarare bild över vad jag är nöjd och inte nöjd med i låtarna. Till exempel så är jag inte 
säker på om just saxofonen är instrumentet som bör spela melodin på den här låten. Egentligen hade 
jag nog hellre haft en gitarr som melodiinstrument.  

   Det känns för mig inte som något praktstycke direkt när vi är färdiga med låten, men den har vissa 
kvalitéer som jag också är väldigt nöjd med. Ackorden i B-delen är bland de bättre jag har skrivit 
tycker jag. I A-delarna är melodin ganska fin men ackorden något tråkiga och stillastående. Det är nog 
inte alls omöjligt att utveckla den och göra den mer händelserik i framtiden.  

   Sedan är det dags att spela ”Still On The Road (To Valhalla)”. Jag förklarar för publiken lite om 
historien bakom namnet, om hur jag skrivit en låt tidigare som hette ”Road To Valhalla” och att denna 
har en liknande stämning, och att det därför kändes naturligt att låta den nya bli en uppföljare.  

   Jag öppnar låten med mitt intro på kontrabasen och det är faktiskt första gången jag spelar det hela 
på riktigt. Jag har haft en tanke om att jag kan använda frasen ”Hey, Ho” som jag nämnt tidigare som 
tema i mitt intro och detta är en idé som jag då väljer att använda. Det känns väldigt avspänt och lugnt 
att spela introt. Vid något tillfälle går jag upp högt i tonläge och prickar nog inte riktigt de toner som 
jag hade tänkt mig men jag tror att jag löser det någorlunda bra ändå och hittar tillbaka in i tonaliteten. 
Introt leder in till partiet där vi alla ska sjunga ”Hey, Ho” unisont med basen. Jag minns att det varken 
kändes pinsamt eller konstigt att sjunga dom där fraserna, utan bara som ett roligt och motiverat led i 
att presentera låten. 

   Låten drar igång och temat går precis som tänkt. Martin spelar ett eldigt och sprakande solo och for-
men håller också precis som det var tänkt. Susanna börjar sola och spelar även hon ett fantastiskt solo, 
om än mer rytmiskt avancerat, och det känns som att hon, jag och Filip kommer ifrån varandra i peri-
oderna. När hon sedan ska signalera om att vi ska in i B-delen så känns det osäkert om exakt när vi ska 
in. Martin hör inte vad som händer och när det är dags för den lilla snutten av temat att komma som 
var tänkt som start till nästa solist, så händer ingenting. Jag spelar ett break och det blir lite allmän för-
virring innan Joel kastar sig in och börjar sola med en riktig övertygelse.  

   Ungefär vid det här laget börjar det kännas lite tjatigt att kompa vidare på ett öppet D-moll men jag 
försöker hänga med och stötta Joels solo bäst jag kan ändå. Det blir än en gång lite missförstånd om 
när vi ska in i B-delen och jag tror inte att alla är på samma ställe. Sedan lämnas det över till Filip då 
han får spela ett öppet och rubaterat solo. 

   När sista temat kommer in så känns det inte helt klockrent och jag vill mest få slut på låten så fort 
som möjligt. Tanken var egentligen att avsluta låten med samma ”Hey, Ho” som den introducerades 
med men vid detta laget känns det lite fånigt och det uteblir helt.  

   Det blev långt ifrån en perfekt tagning på den låten. Repen gick ganska mycket bättre men när det är 
konsert och alla spelar på sitt yttersta så är det lätt att sådana saker händer. Det hade hjälpt om solofor-
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men var mer självklar. Jag har varit med om så många gånger förr att saker gått snett när man ska för-
söka ”quea” till en annan del av en låt, så jag var inte direkt förvånad över att detta hände även här. 
Men det går alltid att förbättra en låt och om jag spelar den igen i framtiden så lär det vara med en an-
nan soloform. 

   Efter ”Still On The Road” går vi direkt in i ”Intro Låt” där Susanna börjar med ett rubaterat intro 
där jag spelar med. Susanna presenterar melodin strålande och jag känner mig verkligen inne i musi-
ken. Så inne att jag glömmer att vi skulle sätta ett tempo innan första temat var över. Det verkar som 
att Susanna också har glömt det och följaktligen blir nästa korus, där hon ska sola, något trevande till 
en början. Vi är dock ungefär på samma ställe och efter ett par takter sätter jag slutligen ett tempo. Det 
blir lite långsammare än vad jag egentligen hade tänkt att låten skulle gå, men den rullar ändå på 
ganska bra och Susanna solar extremt fint över ackorden. Sen är det dags för mitt solo och det känns 
riktigt avslappnat och skönt att spela. Martin kommer in och spelar sista temat på saxofon. Det känns 
som att låten vill sluta efter halva temat men Martin spelar vidare och vi andra hänger på. Det hela fly-
ter på lite som det själv vill och andra halvan spelar vi återigen med en rubaterad känsla. 

   Även i denna låten var det kanske inte en klockren idé att ett visst tempo skulle sättas på ett visst 
ställe. Det vore bra med ett mer organiskt och självklart vis att ta sig vidare i låten. Jag vet inte riktigt 
vad det skulle ha varit, men det handlar nog också om hur bekant man är med låten, nu hade vi inte 
spelat den så mycket. Det blev verkligen ingen katastrof av den heller, tvärtemot så tror jag att den 
blev ganska fin ändå.  

   Nu var det dags för konsertens, i mitt tycke, höjdpunkt. ”Adidal Khamaj”, där jag skulle traktera 
min Rickenbackerbas genom två separata förstärkare. En basförstärkare kopplad till basens halsmikro-
fon och en gitarrförstärkare med dist kopplad till basens stallmikrofon. Resultatet blir en både väldigt 
djup och väldigt skarp basklang. 

   Jag demonstrerar kort för publiken den stora skillnaden mellan Lemmys stil på basen och de flesta 
andra basisters basljud genom att först spela lite på bara halsmikrofonen med volymen neddragen, för 
att sedan spela på båda mikrofonerna på full volym. Det blir en väldig skillnad och när det presenteras 
på detta viset så tror jag de flesta håller med om att Lemmys stil låter mycket tuffare.  

   Jag börjar sedan spela rytmisk bordunbas i högt tempo för att sätta igång låten. Filip, Susanna och 
Joel kommer in och sedan bär det av. Susanna solar fritt över Joels ackord, mina borduntoner och Fi-
lips rytmer. Hon håller på ett bra tag och bygger upp det hela innan jag signalerar om att vi ska gå in i 
temat. Temat sätter igång klockrent. Filip pausar medan vi andra spelar melodin i varsin oktav. Jag 
lägst, Joel i mitten och Susanna högst upp. Temat avslutas med den snabba frasen som jag lånat av 
Anoushka Shankar och efter det är det dags för bassolot. Jag lugnar ner det hela lite innan jag sätter 
igång.  

   Jag spelar en bordunton på basens A-sträng medan jag fritt spelar melodier uppe på den tunna G-
strängen. D-strängen som ligger mellan A- och G-strängen dämpar jag med något av vänsterhandens 
fingrar så att den inte ringer med och kommer i vägen. Resultatet blir ett solo som låter som någonting 
Lemmy skulle kunna ha lirat, även om han nog aldrig spelade riktigt på det viset själv. 

   Efter mitt bassolo är det Joels gitarrsolo. Han spelar som en gud när det kommer till sådan här musik 
och Filip växlar så småningom upp trumkompet till dubbeltempo. Det känns helt fantastiskt att spela 
den här låten på detta viset. Det är bland det roligaste jag gjort på länge. 
   Efter att Joel solat färdigt avslutas låten med att upprepa samma snabba fras som jag lånat av 
Anoushka Shankar, med fria trumfills emellan. 

   Den här låten gick bättre än den någonsin gjort när vi repat den och allt satt nästan precis som det 
skulle.  

   Till slut är det dags att avsluta konserten med ”Den Slicka”. Då det är en ganska enkel och glad låt 
känns den som det bästa alternativet att ha som extranummer. 
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   Det är inte mycket som kan gå fel och alla solar fritt över låten som de vill. En extra bonus är att Joel 
ser till att jag får ett solo också. Egentligen var det inte tänkt att jag skulle sola på låten men Joel kom-
mer fram och viskar till mig att han fortsätter att vampa12 ackorden i A-delen så att jag kan sola på 
dom. Det är kul och spontant och det känns som att vi kan göra precis hur vi vill med låten.  
 

   Efter att allt är över och jag för en sista gång presenterat bandet och tackat publiken lämnas jag med 
en god känsla i kroppen. Även om allt inte hade gått hundra procent enligt planen så hade det ändå va-
rit fruktansvärt kul att framföra musiken, och att dela den här speciella kvällen med fina medmusiker 
och en god publik. Vissa saker gick även över förväntan och jag känner mig i efterhand väldigt nöjd 
med hur kvällen blev.  

 

Slutreflektion 

Hela processen med att skriva musiken, sätta ihop bandet, repetera låtarna och genomföra konserten 
har varit väldigt lärorik. Jag känner ett större självförtroende i att jag kan leda en grupp själv och få 
resultatet att bli bra. Jag har också fått en klarare bild av vad det är jag vill göra med min musik och 
hur jag vill att den ska låta.  

   Av alla låtar som vi spelade så var ”Adidal Khamaj” den som jag absolut tyckte fungerade bäst. Här 
var idiomet mer åt rockhållet och det var heller ingen saxofon med. Kanske är min estetiska känsla 
bättre lämpad för att skriva rockmusik, kanske ligger detta ”närmare hjärtat” så att säga.  

   Elgitarren är nog mitt favoritinstrument även om jag själv nästan bara trakterar det när jag sitter 
hemma ensam. Klangen och kraften som kommer ur en distad gitarr är nog det häftigaste ljudet jag 
vet. Ett bra exempel på hur bra det kan låta är AC/DC:s ”Rock n’ Roll Damnation” från albumet ”Po-
werage”13. Övertonerna som skimrar i klangerna låter i mina öron ljuvligt. Ur en traditionellt odistat 
jazzgitarr får man inte samma skimmer, och detta är nog en av anledningarna till att jag dras till just 
rockmusik.  

   ”Adidal” är inte heller en typisk rocklåt. Melodin har jag ju i mångt och mycket lånat från indisk 
klassisk musik, och förvånansvärt nog så fungerar den här blandningen väldigt bra i mina öron. I fram-
tiden skulle jag vilja utforska både indisk musik och hur man kan inkorporera dess melodier i rock yt-
terligare.  

   Även om låtarna inte nödvändigtvis måste vara hämtade ur indisk musik så vill jag ändå skriva nå-
gon slags rockmusik som står ut lite och skiljer sig från mängden. Jag känner mig inte endast som en 
jazzmusiker eller rockmusiker, utan som något där emellan. Jag vill således att min musik ska vara nå-
gonstans där också. Häftiga harmonier och melodier lånat från jazzen med soundet och estetiken häm-
tat från rocken. Fusion kan väl denna musikstil kallas men när jag tänker på fusion så tänker jag på 
band som ”Weather Report”, ”Yellowjackets”, ”Return To Forever”, ”Tribal Tech” och ”Mahavishnu 
Orchestra”. Även om alla dessa band är väldigt bra och jag tycker mycket om dem så är det inte riktigt 
något av dessa sound som jag har i mitt huvud. Men jag har inte kommit så långt i utvecklingen av 
detta än, jag har ju bara skrivit en låt i fusion. Jag hoppas dock på att kunna göra musik med en di-
stinkt egen stil så småningom, och jag ser mycket fram emot att utforska detta vidare. 

   Att skriva låtar har jag alltid tyckt varit svårt, men det är jag nog knappast ensam om. Jag har heller 
aldrig varit särskilt produktiv när det kommer till låtskrivandet. Det har väl känts jobbigt och prestat-
ionsångesten har gjort att jag hellre lägger tid på att öva teknik på mitt instrument och att spela andra 
människors låtar. De få gånger jag har satt mig ner och skrivit en låt har jag antingen inte blivit nöjd 

                                                
12 Att vampa är att spela en del ur en låt om och om igen 
13 Atlantic 1978 
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med den eller så har det visat sig att den inte låter lika bra i verkligheten som jag hade tänkt att den 
skulle göra.  

   Jag minns särskilt när jag gick på Fridhems folkhögskola och vi skulle skriva en låt till en komposit-
ionskurs där. Jag skrev en låt med ganska liknande ackord till vad jag använt i ”Meditation Nation”, 
och med en melodi som jag själv tyckte var riktigt bra. När det sedan var dags att framföra låten på 
kursens avslutande konsert gick det dock väldigt dåligt och det kändes hemskt att stå på scen och spela 
den. När jag nu tänker på det i efterhand så var det nog inte en så dålig låt egentligen, det hade nog 
mer att göra med att vi inte hade repeterat den tillräckligt mycket.  

   Nu efter mitt examensarbete, där mycket fokus har legat på just komponerande, så känner jag mig 
fortfarande inte överdrivet nöjd med mina låtar. Skillnaden är dock att det inte känns så farligt längre 
och att jag inte blir avskräckt till vidare försök bara för att musiken inte råkar vara den mest genialiska 
och nyskapande i världshistorien. Snarare känns det som att jag har lyckats påbörja min resa nu och att 
jag kan se tillbaka på låtarna jag skrivit och dra kunskap från dom, så att nästa låt förhoppningsvis blir 
lite bättre.  

   Jag kan inte per automatik vara en jättebegåvad kompositör som utan minsta ansträngning häver ur 
sig bra låtar. Jag kan bara vara den jag är, och jobba mig mot den jag vill vara. Det är egentligen en 
väldigt elementär insikt men ändå något som har behövt få mogna fram under en längre tid. I takt med 
att jag blir en mer mogen och självsäker person blir jag också en bättre kompositör, och jag är numera 
villig att låta vägen mot att bli en god kompositör ta den tid det tar. Antagligen kommer jag aldrig 
känna mig ”klar” heller, och jag kanske aldrig kommer att få känna att låtskrivande är någonting som 
jag är bra på, men jag vill så gärna uttrycka mig och inspirera andra människor på samma sätt som 
mina ”hjältar” har gjort för mig, att detta inte har någon betydelse. 

   Jag har även insett att jag har en musikalisk tvillingsjäl i Joel Svensson. Det har jag i och för sig känt 
under en längre tid, men känslan cementerades verkligen i och med mitt examensprojekt. Vi har som 
sagt spelat i en mängd olika sammanhang tidigare, både jazz och rock. Detta var dock första gången 
jag spelade med honom då jag själv stod för materialet. Vid alla andra tillfällen har han varit bandle-
dare eller så har vi båda varit medmusiker i någon annans band.  

   Jag tyckte det var enormt skönt att ha Joel med i bandet. Hans känsla och driv i låtarna matchade 
precis det som jag själv ville uppnå. Det kändes som att vi ville åt samma håll i musiken. Han var väl-
digt professionell och kollade alltid in låtarna innan repen. Tankarna och förslagen han hade när vi re-
pade höll jag nästan alltid med om. I framtiden vill jag fortsätta att samarbeta med Joel så mycket jag 
bara kan, och vi har redan planer på att skriva rockmusik ihop.  

   Med detta vill jag inte förringa någon av de andra musikernas insatser. De är alla jättebra och seri-
ösa, men med Joel har jag en speciell koppling.  

   Att vara bandledare är något jag vill fortsätta att vara. I den närmaste framtiden ska jag åka till Kina 
och vara musiklärare där i två år som det ser ut nu. Men när jag kommer hem igen är min förhoppning 
att jag har nog med eget material för att kunna sätta ihop ett band och spela in en egen skiva. Kanske 
kan jag gå masterutbildningen och fortsätta att utvecklas. En sak är säkert, min tid hittills på KMH har 
varit väldigt givande och den har utmanat mig till att bli en bättre musiker på alla plan. Bara att ge-
nomföra en egen konsert är ett stort steg för mig och det har gett mig modet att fortsätta vidare.  

   Således känner jag att jag lyckades med målet jag satte upp i början av projektet. Att sätta ihop ett 
band och genomföra en konsert med min egen musik. Jag gjorde det.  

I mitt PM om examensarbetet som jag skrev under hösten 2017 hade jag två frågeställningar: 
 
- Varför blir jag sällan nöjd med mina låtar? 
 
och 
 
- Finns det något jag kan göra för att bli mer nöjd? 
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   Det är svårt att komma på några konkreta svar på dessa frågor, men jag vet att jag genom mitt exa-
mensarbete ändå har besvarat dem på något vis.  

Fast svaret på den andra frågan var i och för sig enkelt; det är bara att fortsätta skriva, skriva och 
skriva… 
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