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Projektbeskrivning 

Projektet består i att komponera musik för en septett bestående av fem stycken blåsare, kontrabas och 

trummor (inget ackordsinstrument), med målsättningen att göra en studioinspelning av den. 

 

Frågeställningar 

 

• Hur kan jag kombinera komposition/arrangering/orkestrering med improvisation? Finns det 

någon form av motsatsförhållande? 

• Hur mycket kan jag tänja på instrumentens och musikernas givna roller & register utan att gå 

till överdrift? 

• Hur mycket frihet vågar jag utöva i mina arrangemang & kompositioner?  Vad skulle 

motsatsen till konstnärlig frihet vara? Kan friheten vara en begränsning? 

 

Bakgrund 

Bakgrunden till det här projektet har sitt ursprung i ett längre samarbete mellan mig och trombonisten 

Petter Hängsel. I honom fann jag en likasinnad såväl professionellt som privat. Förutom att vi båda har 

ett brinnande intresse för jazzmusik så delade vi även ett intresse för komposition och arrangering. En 

dag nämnde Petter att han ville arrangera sin musik för en lite större grupp och vi började diskutera 

saken fram och tillbaka.  

Detta skulle resultera i en inspelning i Sunnanå Studio. 

Gruppen är en septett och består utav instrumenten trumpet, tenorsaxofon /Bb-klarinett, 

mellofon/trombon, bastrombon, kontrabas & trummor. 

 

Listan över musiker som inspirerat mig under arbetets gång kan göras in princip hur lång som helst, så 

därför kommer här en redogörelse för de som varit viktigast för just detta arbete.  

En för mig ständig källa för inspiration är den amerikanske jazzbasisten och tonsättaren Charles 

Mingus. Hans till synes lika stora färdigheter som både instrumentalist och kompositör är någon jag 

verkligen ser upp till och efter bästa förmåga även leva upp till. Mingus är och förblir grundpelaren i 

mitt inspiratoriska tempel. 

Andra källor till en mer generell inspiration är musiker och kompositörer som jag lyssnat på under 

tiden för detta projektet och som haft en mer indirekt påverkan på arbetet. Bland dessa hittar till 

exempel den österrikiske tonsättaren Anton Webern, den amerikanske jazzsaxofonisten och tonsättaren 

Wayne Shorter, den tyske tonsättaren J.S. Bach, den italienske kontrabasvirtuosen och tonsättaren 

Giovanni Bottesini samt den amerikanske jazzsaxofonisten och tonsättaren John Coltrane. 

I den sista kategorin hittar vi instrumentalister och tonsättare där något väldigt specifikt kring deras 

musik har fångat min nyfikenhet. Några utav dessa är den ryska tonsättaren Igor Stravinsky för sitt 

säregna form- och tonspråk, den amerikanska multi-instrumentalisten och tonsättaren Anthony Braxton 

för sina väl genomtänkta musikaliska system samt den ryska tonsättaren Alexander Scriabin vars 

musik och konstnärskap är höljt i mystik. 
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Planering 

En sak som är viktig för mig under detta arbete är att ta tillvara på den rika instrumentering som jag 

har haft äran att skriva för. Septetten består av sammanlagt nio olika instrument fördelat på sju 

personer och möjligheterna är till synes oändliga. Detta är något jag i rollen som kompositör/arrangör 

har försökt utnyttja till fullo: att hitta olika färger i de enskilda instrumenten (t ex brassinstrumentens 

olika sordiner) samt i mixen av instrument, men även deras enskilda färger, hitta passande och 

spännande röstkombinationer; försöka tänja på instrumentens register och ibland skriva i 

instrumentens ytterligheter för att möjligen uppnå en viss estetik som jag eftersträvar, men också för 

att försöka få vissa av instrumenten att träda ur sina traditionella roller. 

Jag har också velat inkorporera improvisationen som ett naturligt element i mina arrangemang och 

även använda improvisatörernas säregna röster och uttryck som ett kompositionellt redskap. 

Eftersom en stor del av arbetet utgörs av komposition & arrangering så har jag satt en deadline för mig 

själv. Tanken har varit att när jag har två kompositioner redo skall jag samla ihop hela orkestern och 

börja repetera, samtidigt som jag löpande komponerar under projektets gång. Detta för att så effektivt 

och snabbt som möjligt komma fram till ett färdigt resultat. 

 

Instrumenten & personerna bakom 

 

Utgångspunkten i mitt komponerande är, förutom den rika instrumenteringen, improvisatörernas 

säregna röster.  Alltså, personerna bakom instrumenten är minst lika viktiga i min kreativa palett som 

instrumenten själva. 

 

Trumpet, Erik Kimestad Pedersen. Erik har en sällsynt förmåga att glida ovanför och runtomkring den 

givna harmoniken på ett otroligt elegant och för mig iögonfallande vis. Många trumpetare väljer att 

fokusera på att spela i ett högt register. I detta avseende är Erik en otypiskt trumpetare då han ofta 

väljer att spela i, ett för instrumentet, lägre register och förhållandevis volymsvagt. Men jag vill 

framhålla att det är just på grund av detta han lyckas bibehålla en fin och resonant klang i de register 

han helst vistas. 

 

Altsaxofon, Jens Persson. Jag drar mig till minnes mina tidigare musikaliska år då jag första gångerna 

utsattes för altsaxofon. Jag tyckte att detta instrument, i jämförelse med tenorsaxofonen, var ett 

instrument med en ettrig och skarp ton och jag bestämde mig snabbt för att jag helt sonika inte gillade 

altsaxofon. Med åren har jag (tack och lov) fått omvärdera min uppfattning på den punkten eftersom 

jag har fått erfara att altsaxofonen kan anta många olika roller beroende på vem som spelar. Jens 

Persson är en av de altsaxofonister jag spelat mest med under åren och han har en väldigt mjuk och len 

klang i instrumentet som jag önskar att jag hade fått höra i min ungdom. Samtidigt som han behärskar 

ett tonspråk som är extremt tydligt och kommunikativt så räds han inte att kliva utanför harmoniken, 

ofta i pentatoniska mönster. 

 

Tenorsaxofon & Bb-klarinett, Rasmus Nyvall. Rasmus sätt att spela är lika temperamentsfullt som 

hans person. Ibland får hans spel mig att dra paralleller till de impressionistiska bildkonstnärerna i 

Frankrike under 1800-talets slut, med pastellfärger, runda former och mjuka penseldrag. Andra gånger 

är det mer som Piccassos berömda kubism; kantigt, hårt och ibland en aning aggressivt. Efter många 
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års erfarenhet av att spela storbandsmusik känner Rasmus sig hemma på många olika 

träblåsinstrument, vilket jag försökt att utnyttja i detta projekt.  

 

Trombon & Mellofon i F, Petter Hängsel.  Kompositör, arrangör och konstnärlig ledning. Petters 

kvaliteter som instrumentalist är skrämmande många men det första jag kommer att tänka på är hans 

förmåga att spela obehindrat i ett, för trombonen, ganska högt register. Hans musikaliska erfarenheter 

sträcker sig bland annat från strikt arrangerad storbandsjazz till fritt improviserad musik. 

Petter har även spelat en rad olika brassinstrument i professionella sammanhang och presenterade för 

mig ett instrument han hade köpt som jag aldrig ens hade hört talas om: en mellofon som stämmer i F. 

Klangen påminner om trombon, men har också en del klangmässiga likheter med ett valthorn. Men 

framförallt så är det ju ett eget instrument och jag bestämde mig för att jag vill försöka inkorporera det 

i detta projekt. 

 

Bastrombon, Björn Hängsel.  Björn är den enda som jag egentligen inte hade spelat med innan detta 

projekt, så därför hade jag svårt att visualisera hans styrkor innan vi började repetera. Björn har många 

års erfarenhet som professionell musiker, och det märks! Det har också varit kul för mig att ha en 

kollega i de lägre registren. 

 

Kontrabas, Andreas Henningsson.  Kompositör, arrangör och konstnärlig ledning. Det har varit min 

vilja att i detta projekt försöka separera de olika roller jag har. Till exempel kanske inte 

kompositören/arrangören Andreas Henningsson tar hänsyn till vad kontrabasisten Andreas 

Henningsson är bekväm med att spela. På detta sätt tror jag dels att jag kan pressa mig själv och 

utvecklas som instrumentalist, men också finna ett sätt att bryta mönster och frigöra mig själv från vad 

jag kanske vanligtvis har komponerat när jag utgått från mig själv som kontrabasist/kompositör. Jag 

har hoppats kunna göra denna distinktion så tydlig som möjligt för mig själv under projektets gång. 

 

Trummor, Kristoffer Rostedt.  Även om Kristoffers utgångspunkt och huvudgenre är jazz så är han en 

typ av musiker som snabbt känns oumbärlig i de flesta musikaliska sammanhang han befinner sig i. 

Han lyckas med detta bara genom att vara sig själv och spela det han hör. Kristoffer är en otroligt 

lättsam och rolig person. Samma typ av självklarhet han har inför livet återfinns helt klart i hans 

trumspel. 

 

 

Processen 

Samarbetet med Petter Hängsel 

Som jag skrivit tidigare så har det här projektet två konstnärliga ledare. 

För att kunna ta del av varandras processer har vi använt oss av en gemensam dropbox-mapp där vi 

har lagt upp vårt material online så att den andre har kunnat få tillgång till det utan att vara fysiskt 

närvarande. Vi har använt det till att dela allt från enklare idéer till färdiga arrangemang som vi skrivit 

ned med hjälp av notskrivningsprogram. Det egna kompositionsarbetet har vi alltså gjort på varsitt håll 

då vi båda jobbar bäst under de omständigheterna. Att kunna ta del av varandras färdiga eller ofärdiga 

musik, beroende på var vi har varit i processen, har verkligen möjliggjort en öppen och effektiv 

arbetsprocess. 
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Under 2018 har vi också haft ett flertal möten där vi tillsammans diskuterat projektets utformning och 

den musikaliska helheten. Vi har då exempelvis tittat på hur en ungefärlig storform skulle kunna se ut 

och stämt av vilka tonarter vi skriver i. Detta för att försöka undvika att det skulle kännas som att 

musiken var i samma tonart. Vi har även under dessa möten diskuterat projektets omfattning. Till en 

början sa vi att vi skulle skriva fyra kompositioner/arrangemang vardera. Efterhand kom vi på idén att 

det skulle vara kul med några kortare kompositioner för trombon och kontrabas som delar av 

kompositionerna för septett och som ramar in helheten. Vi bestämde oss till slut för åtta stycken 

septett-kompositioner och tre kortare duo-kompositioner. Totalt 11 kompositioner. Det blev alltså 

”fem och en halv komposition” vardera. Därav titeln på detta arbete. 

Vi har under detta arbete haft en uttalad öppenhet för synpunkter och kritik gällande varandras 

arbeten. Tack och lov så har vi inte behövt åberopa den öppenheten för synpunkter och kritik förutom 

vid några enstaka notationstekniska tvivelaktigheter. Till exempel så påtalade Petter tidigt att mina 

notbilder hade för många tillfälliga förtecken och därför blev röriga och svårare att läsa. Detta var inte 

något jag hade tänkt på och det berodde på en felaktig inställning i notskrivningsprogrammet. 

Tanken bakom detta arbete har trots allt varit att jag och Petter Hängsel i våra roller som enskilda 

kompositörer skulle försöka åtnjuta så stor konstnärlig frihet som möjligt, och att i så stor utsträckning 

som möjligt förlita oss på vår respektive inspiration att vägleda oss i arbetet. När denna inspiration av 

olika anledningar inte helt infunnit sig har vi verkligen kunnat stötta varandra och diskuterat oss 

igenom problematiken kring arbetet. 

Alltså, när någon av oss kört fast i kompositionsarbetet har vi kunnat mötas och på ett avslappnat 

diskutera problemen, ta del av varandras musik och tipsa varandra på eventuella vägar ut ur problemet. 

Detta har varit en enorm hjälp för mig i kompositionsarbetet och ibland helt avgörande för att projektet 

inte skulle tappa fart. 

 

Kompositionerna & repetitionerna 

 

När vi satte igång med repetitionerna under våren 2018 så hade jag en farhåga att musiken jag hittills 

skrivit kanske var för svår för musikerna att genomföra. Många täta klanger, svåra klanger/ackord, 

taktartsbyten, tonartsbyten och byte av underdelning för att nämna några få av mina orosmoln. Detta 

gjorde mig ganska nervös inför första repetitionen. Efter repetitionen var jag mycket lättad och insåg 

att jag kanske glömt bort en av de viktigaste faktorerna i musiken, nämligen medmusikerna. De blåste 

liv i musiken och kvällen efter första repetitionen kunde jag knappt bärga mig till nästa rep då jag 

skulle få höra dem spela min musik igen.  

Denna drivkraft att vilja höra min musik utförd av musikerna igen har varit central under detta arbete 

och det har varit min avsikt att försöka skriva min musik så mycket som möjligt utifrån de enskilda 

musikernas styrkor. 

 

Nedan följer den slutgiltiga låtordningen vi bestämt oss för och lite om processerna bakom varje 

komposition. 

 

”Preludium”(Henningsson)- En kortare duo-komposition för trombon och kontrabas. Funktionen med 

denna kompositionen är på ett större plan delvis att den ska fungera som en del av en inramning av 

den musikaliska helheten, men också sakta vagga oss in i det som komma skall. Om man ska titta lite 

närmre på idén bakom detta lilla ”Preludium” så börjar vi unisont och på lika villkor för att sedan 

växla mellan att ha en slags melodi- eller komp-roll. Det är också stundtals en stor spridning i register 

och jag växlar även mellan att spela pizzicato och arco på basen. 
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”Faktiskt”(Hängsel)- En ganska rättfram låt i lite raskare tempo. Vi la den som det första septett-

arrangemanget efter ”Preludium” eftersom det är ett ganska livligt arrangemang och vi hoppas att 

lyssnaren blir engagerad efter den lite mer kontemplativa stämningen i föregående låt. Även ur en 

kompmusikers perspektiv är den här låten ganska okomplicerad och rättfram. Petters instruktioner är, 

förutom ett noterat intro och outro, att basen och trummorna ska spela ganska frikopplat från 

blåsinstrumenten. Det betyder att jag och Kristoffer får stor frihet i hur vi vill lägga upp kompet på den 

här låten. Men även om det är upp till oss att spela lite hur vi vill så tycker jag ändå det är viktigt att 

veta vad som försiggår i musiken i övrigt och lämna luft åt melodier och andra stämmor så man inte 

krockar med varandra. Detta förhållningsätt är något vi som kompmusiker inom jazzgenren gör hela 

tiden och man blir bra på att göra snabba bedömningar om vad som behövs och inte.  

 

”Musikhandlaren”(Henningsson)- Den här låten skiljer sig en del från resten av materialet på olika 

sätt. Det är inte direkt jazzig i sin karaktär. Själva låten är väldigt och jag har spelat den på många 

olika sätt i olika sättningar. En av versionerna jag på den här låten innefattade ett arrangemang för 

stråkkvartett. Jag har sedan omarbetat stråkkvartett-arrangemanget för detta projekt med fem blåsare.  

Stämningen i den här låten är lätt melankolisk och det är bara passande eftersom min inspiration till 

den var en musikhandlare som var tvungen att stänga sin butik.  

 

”Gikt Fever”(Hängsel)- En jazzvals i lite mer medium-tempo. Kompmässigt är denna låt också 

ganska rättfram och jag följer bara en ackordsanlys. Med det sagt så är det inte helt självklara 

harmonier och ganska knepigt färgade ackord jag utgår ifrån.  

 

”Humoresque pour les Chats”(Henningsson)- När jag skrev den här låten fick jag känslan av att jag 

sydde ihop ett musikaliskt lapptäcke. Sällan har jag jobbat utifrån så eklektiska och spretiga 

inspirationskällor. Jag bestämde mig för att försöka sy ihop det.  

En av de första sakerna jag bestämde mig för i låten var att den skulle ha en slags vers som de gamla 

musikallåtarna som många gamla s.k. jazzstandards utgår ifrån. En annan sak jag bestämde var att 

mellofonen skulle ha en slags huvudroll och föra fram melodin. Det börjar långsamt med bastrombon, 

kontrabas och mellofon. Jag ville skriva en kontrabasstämma som antog en mer melodisk roll, så jag 

bestämde mig för att göra det med ett av instrumentens stora virtuoser och kompositörer i åtanke 

nämligen Giovanni Bottesini1. Eftersom det redan fanns en slags romantiskt ådra i detta parti så 

passade det väldigt bra in i helheten och med min konstnärliga vision att lägga till en Bottesini-

inspirerad och melodisk kontrabas-stämma som skuggar och ibland kommenterar mellofon-melodin. 

Sedan fortsätter kompositionen lite mer jazzig och svängigt. 

Denna arbetsprocess skiljde sig också från hur jag brukar skriva en låt eller ett arrangemang. Jag 

började helt från början för att sedan se vad som väntade runt nästan hörn. Resultatet tycker jag är en 

aning humoristisk, därav namnet ”Humoresque pour les Chats” (löst översatt från franska: Humoresk 

för katter) och eftersom mina två katter ofta var närvarande när jag skrev den så bestämde jag mig för 

att helt enkelt tillägna dem den. 

 

”Interludium”(Hängsel)- Ytterligare en duo-komposition som fyller ungefär samma funktion som 

”Preludium”, men har en helt annan karaktär. I denna korta komposition spelar jag en basgång som för 

det mesta är på ”off-beat” i 5/4-takt. När jag lyssnar på den här kompositionen får jag känslan av en 

ganska stressad person med lite märklig gångstil. Det finns en rörlighet i den här kompositionen som 

säger oss att vi fortfarande är på väg någonstans. 

 

 

1 https://imslp.org/wiki/Category:Bottesini,_Giovanni 
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”Three Brothers”(Henningsson)- Den börjar med ett ganska skört och finstämt intro i rubato som 

Petter leder med trombonen. Jag landade i att låta just trombonen leda vägen eftersom den har det 

långa draget som är ypperligt att taktera med så att alla i orkestern kan se. Sedan sätter jag tempot i rak 

6/8-takt med kontrabasen för att sedan få sällskap av bastrombonen som spelar samma stämma för att 

förstärka kompositionens baslinje. Detta gör vi genom hela låten ganska konsekvent, som en slags bas-

sektion kan vi kalla det. Trummor följer allt som oftast det som händer i bas-sektionen. Efterhand 

kommer resten av orkestern in och spelar inledningsvis i lite olika sektioner. Förutom tidigare nämnd 

bas-sektion så spelar trombon och trumpet i en sektion samt altsaxofon och tenorsaxofon i en annan 

sektion. Sedermera löser sektionsspelet upp sig för att bli lite mer klang-fokuserat och nu har det bytt 

till 3/4-takt i swing-känsla. Utifrån samma kompfigurer följer sedan en liten melodi som alla blåsare 

utom bastrombonen spelar unisont och i oktaver. Fortfarande utifrån samma baslinje kommer nu en 

variation på melodin som är mer block-harmoniserad för samma fyra blåsare, sedan tillbaka till det 

mer klangfokuserade spelet. Här följer ett trumpetsolo av Erik Kimestad Pedersen som har trummisen 

Kristoffer Rostedt i hälarna. Resten av gruppen spelar klanger som är snarlika de vi hörde i introt, 

också nu under ledning av trombonen. Till slut kommer ett kort outro i rak 6/8-takt. Den röda tråden 

jag haft in den här kompositionen sträcker sig långt bak i tiden då jag gjort olika försök att lyckas få en 

#1, eller b9, färgning att låta i princip diatonisk och som en konsonans istället för att använda det som 

en passerton eller likande. Jag är inte säker på hur väl jag lyckats med detta då jag refuserat den här 

idén för egen räkning ett antal gånger innan. Men denna gång är jag i alla fall så pass nöjd med 

resultatet att jag vill låta presentera det i form av en inspelning. 

 

”Roll”(Hängsel) En rak låt med mycket blockharmonisering. För det mesta tuffar kontrabas och 

trummor mest på och jag spelar efter en ackordsanalys. Det finns dock ett par ställen i kompositionen 

där kontrabasen och bastrombonen har gemensam stämma där vi spelar unisont en oktav ifrån 

varandra. 

 

”Valse des Bois”(Hängsel) Som namnet kanske avslöjar är detta en vals. I alla fall till grunden för det 

förekommer en hel del taktartsbyten. Detta är nog en av de svåraste låtarna tekniskt sett i detta projekt. 

Det är mycket som händer i basstämman. Sektionsuppdelningarna ändras ofta och i vissa enstaka 

partier får man känslan av att alla spelar i sitt eget hörn och då gäller det att spela övertygande i varje 

individuell stämma. Den är utmanande både rytmiskt och harmoniskt och den här kompositionen har 

vi fått lägga ner ganska mycket tid på att bena ut vad som faktiskt händer i de olika stämmorna. Sina 

klurigheter till trots tycker jag att det är en väldigt rolig låt att spela. 

 

”KB Moods”(Henningsson) En långsam jazzballad. Den här kompositionen har jag tidigare spelat i en 

grupp med två blåsare och nu ville jag arrangera upp den för septett-sättningen. I detta arrangemanget 

börjar låten med de ”fyra sista” som intro. Detta innebär att man tar de sista fyra takterna i låtens form 

och använder som ett enklare intro. Det är ett knep som nästan alltid fungerar! Introt börjar mycket 

starkt i dynamik och trummorna spelar med klubbor på den största golvpukan i ett försök att efterlikna 

en timpani. Jag valde att vänta med en fullständig tema-presentation tills efter att alla solister spelat 

sina solon. Det betyder att vi efter detta korta intro kommer direkt till ett kontrabas-solo med 

blåsbakgrunder. Trummorna byter till vispar och dynamiken går ner avsevärt i alla stämmor förutom i 

kontrabasen. Sedan kommer en slags solo-brygga där kontrabas och trombon spelar unisont och 

markerar slutet på bassolot samtidigt som den markerar starten på trombon-solot, men innan vi riktigt 

hinner fram till trombon-solot så kommer ett ”tutti”-parti där alla i ensemblen är engagerade i en dans 

av stämmor och rytmer. Trummorna har nu börjat spela med stockar. Sedan följer ett trombon-solo. 

Först i trio-sättning med bas och trummor, och sedan tillkommer några blåsbakgrunder. Nu är vi 

äntligen framme vid den första egentliga temapresentationen! Till en början får vi höra melodin i 

träblåset men sedan tar trumpeten över en kort stund. Andra delen av temapresentation är en slags 

höjdpunkt i hela arrangemanget både dynamiskt och registermässigt. Klarinetten spelar melodin en hel 

oktav upp medan altsaxofonen ligger kvar en oktav under klarinetten. Efter att ha kommit igenom den 

sista väven av stämmor så tar vi hos vidare till outrot och där lägger jag an en slags 12/8-underdelning. 
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Här är sektionsuppdelningen ganska traditionell mellan träblås- och brass-instrument. Som avslut 

kommer samma parti som började hela låten, med den lilla skillnaden att trummorna gör ett avslag för 

att markera avslut. Detta arrangemang fick till slut en något filmisk och nästan episk karaktär. Under 

tiden jag skrev upptäckte jag Alexander Scriabins ”Mysterium”2.  Det sägs att Scriabin skrev detta när 

han led av vanföreställningar och han menade att ifall detta verk skulle uruppföras vid rätt tid och på 

rätt plats skulle det sätta igång början på mänsklighetens undergång. Han försöker alltså uttrycka något 

som är en grandios och överdriven, kanske till och med sjuk, känsla. Jag föll för den lika överdrivna 

och bombastiska estetiken i Scriabins musik; jag kände ett slags musikaliskt släktskap och 

känslomässig samklang i mitt inre. Jag försökte göra detta relevant för min egen musik och det finns 

element av storslagenhet och bombasm som återkommer här och där i arrangemanget.  

 

”Postludium”(Henningsson/Hängsel) Den tredje duo-kompositionen, som även är den sista i 

ordningen, fyller ungefär samma funktion som ”Preludium” och ”Interludium”. Detta är även den enda 

låt jag och Petter har skrivit tillsammans. Vi träffades vid ett tillfälle med instrument och 

improviserade fram en enkel form bestående av en melodi och en ackordsanalys som vi nedtecknade. 

Här vill vi skapa känslan av att vi landar. Musikaliskt tackar vi för oss, helt enkelt. 

 

Genomförande: Inspelning 

Jag har alltid tyckt om att vara i en studio för att spela in. Eftersom man måste vara helt och hållet 

fokuserad på musiken så känns det som att resten av världen upphör att existera för en stund. Och även 

om jag tycker att man får en bra nerv i musiken när man spelar en live-konsert så finns det i studion 

lite mer utrymme för att eventuellt spela fel och ta en ny tagning. 

När jag var på väg till studion just den här gången hade jag en extra bra magkänsla om vad som 

väntade. Det kändes som att vi repeterat ordentligt och på så vis var väl förberedda. Det kändes också 

väldigt kul att spela in sin egen musik med en uppsättning människor som man själv har valt till 

projektet.  

Innan vi satte igång med själva inspelningen gjorde vi en låtordning för dagen som tog speciell hänsyn 

till blåsarnas uthållighet. Vi såg även till att ta ordentligt med pauser under inspelningsdagen. 

Dagen fortgick med väldigt få problem. Inte ens något tekniskt strul med inspelningsanordningen, som 

det enligt min erfarenhet ofta kan vara. 

Det enda som jag kan tycka kändes lite synd var tidsaspekten. Det hade helt enkelt var skönare att ha 

någon extra dag i studion så vi kunde ta några extra tagningar. Och eftersom tidsplanen i studion var 

något pressad så hade vi inte tid att ta hur många tagningar som helst på varje låt utan vi fick istället 

försöka reparera det som gick fel.  

Till exempel om jag spelade en ton fel på kontrabasen så har vi kunnat ”laga” den i efterhand genom 

att i inspelningsmjukvaran ta bort den felaktiga tonen och göra ett ”pålägg” med rätt ton. Även med 

låtarna som har tydliga avbrott mellan sina olika delar kändes det passande att ta en del i taget tills det 

satt. På så vis kunde vi klippa och klistra efteråt, och när vi hade alla i studion så fick var och en säga 

sitt om de olika tagningarna. Detta för att effektivisera tiden så bra som det bara gick och för att få 

gjort så mycket som möjligt under dagen. 

 

 

 

2 https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2014/mar/28/russian-composer-scriabin-gergiev-lso 
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Slutreflektion 

 

 

Frågeställningar 

Hur väl kan jag kombinera komposition/arrangering/orkestrering med improvisation? 

Finns det någon form av motsatsförhållande? 

Inledningsvis ville jag, i mitt komponerande av musiken till detta projekt, försöka förena det 

ganska strikt arrangerade med friare improvisationer och möjligen även kunna kontrollera 

graden av frihet och viss mån riktningen på improvisationen . Detta tänkte jag skulle löpa som 

en röd tråd genom musiken. Slutprodukten blev ganska annorlunda än vad jag först hade 

föreställt mig. 

Förutom några soloinsatser av trumpetaren Erik och trumslagaren Kristoffer (där de fick i 

stort sett fria tyglar under en bestämd tidsram eller på cue) så blev det färdiga resultatet en 

mer strikt arrangerad musik med soloinsatser från de olika instrumentalisterna på ett, inom 

jazzen, traditionellt vis. 

En av anledningarna till att det blev så här beror nog på hur man vill kommunicera en notbild 

till sina medmusiker. 

En sak som jag övervägde att använda i mina kompositioner, och som många använder sig av, 

är olika typer av grafisk notation för att kommunicera ett lite mer friare förhållningssätt via 

notbilden till musikerna. Någon som utvecklat detta på djupet och jobbat med det i en 

jazztradition är träblåsaren och kompositören Anthony Braxton. Hans olika system för 

grafisk notation kräver stora förkunskaper i Braxtons speciella sätt att notera. Det musikaliska 

resultatet av detta är något som, i mina öron, delar många estetiska likheter med något som är 

helt fritt improviserat. Braxton har verkligen utvecklat en helt egen värld kring notation med 

olika färger och geometriska former, och även om det kan vara svårt som utomstående att 

förstå hans notation så kan jag inte sluta fascineras av den eftersom den är så genomarbetad. 

Det paradoxala i att det från en notbild med en till synes oändlig mängd information sedan 

strömmar ut något som låter likt det fritt improviserade.

 

Figur 1. Notexempel av Athony Braxton’s Composition No.3553 

 

Men trots allt kändes detta tillvägagångssätt problematiskt för mig. Anledningen är nog att jag 

inte jobbat med detta i någon speciellt stor utsträckning, men också att det kändes som att jag 

skulle behöva skriva in väldigt mycket instruktioner i notbilden för att försöka förklara den 

grafiska notationen. Förutom att noterna förmodligen skulle bli röriga och svårlästa så kändes 

 

3 http://soundamerican.org/sa_archive/sa16/sa16-ghost-trance-music.html 
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det också ganska icke-intuitivt. Om man vänder på resonemanget så hade det varit lika 

problematiskt och icke-intuitivt att skriva en grafisk notation utan några som helst 

instruktioner för att sedan, muntligen under repetitionerna, tala om för musikerna hur jag vill 

ha det. Ett tredje alternativ skulle kunna ha varit att lämna den grafiska notationen att stå för 

sig själv, helt utan vidare instruktioner, för att sedan låta den tolkas helt fritt av musikerna. 

Inget av dessa alternativ kändes riktigt optimalt för det jag ville komponera. Denna avvägning 

var något jag gjorde innan musikens tillblivelse och det blev till slut en fråga om vad som 

skulle vara mest optimalt inom vår givna, och något snäva, tidsram för projektet.  Det var helt 

enkelt enklare för mig att skriva en mer exakt notbild av det jag hörde än att försöka 

kommunicera någon slags fri improvisation i en notbild. 

 

 

Så här ser till exempel notbilden ut i min komposition ”Three Brothers” när trumpeten och 

trummorna har ett slags gemensamt solo med resten av blåset och basen spelar en bakgrund i 

rubato: 

 

 

Figur 2 Notexempel "Three Brothers" (Andreas Henningsson). Utdrag från Partitur. 

Detta innebär att septetten delas in i två sektioner som egentligen är helt frikopplade från 

varandra: trummor och trumpet i den ena; kontrabas, bastrombon, trombon, tenorsaxofon & 

altsaxofon i den andra. Båda sektionerna spelar alltså två olika slags rubato samtidigt, 

frikopplade från varandra. Det är utgångspunkten enligt notexemplet ovan. 

Om man sedan tittar närmre på notexemplet så kanske man lägger märke till ett par saker. Det 

ena är att det saknas en trumstämma och det andra är att det saknas vidare instruktioner för 

”solo” i trumpetstämman. Att trumstämman saknas beror på att trummorna, fram tills dess, 

har följt kontrabasstämman, och sedan har jag gett trumslagaren Kristoffer muntliga 

instruktioner att följa Erik som spelar solo. Trumpeten leder alltså trummorna här, kan man 

säga. Att Erik inte har fått någon ackordanalys beror just på att jag vill skapa en kontrast 

mellan den något psalm-liknande bakgrunden och trumpetsolot, men lika mycket för att han 

inte ska känna sig inrutad i en redan utstakad harmonik. Sedan är Erik också väldigt bra på att 

tolka en notbild som ger minimalt med information. Han har också en sällsynt förmåga att 

kunna manövrera in och ut ur det harmoniska innehållet på ett smidigt och elegant sätt och 
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räds inte att ge sig ut på okänt hav. Resten av septetten spelar bakgrunder i långsam rubato 

som Petter Hängsel dirigerar med trombonen. Man kan alltså säga att trombonen leder denna 

sektion. Trumpetsolot fortgår fram till att Erik ger en tydlig ”cue”. Detta betyder att Erik 

måste visa väldigt tydligt, och gärna med kroppsspråk, för båda sektionerna när hans solo är 

slut. Eftersom de två olika sektionerna följer helt olika ramar och puls behöver vi kunna 

samla alla innan det är dags att gå vidare till nästa del och börja spela något som utgår från en 

mer förutbestämd puls och notbild.  

Sedan när vi rent praktiskt utförde ovanstående så märkte jag att vi inte alls var lika 

frånkopplade från varandra som mina instruktioner lät påskina. Paradoxalt nog fanns ett 

tydligt samspel och hänsynstagande sektionerna emellan i ett parti av musiken där själva idén 

är ett slags icke-samspel. 

Detta var inte något vi direkt diskuterade i gruppen utan det bara hände. Jag tror att vi som 

jazzmusiker är så vana att använda våra öron för att navigera i musiken att det nästan är 

oundvikligt för oss att lyssna och vara medvetna om vad som händer och vart musiken är på 

väg. 

Är den här typen automatisk kommunikation något som alltid sker mellan människor, eller är 

det något som musiker exklusivt upplever när de spelar ihop? Skulle det givna partiet i min 

komposition bli bättre om de två sektionerna hade varit instängda i ett varsitt rum under 

inspelningen utan 

möjlighet att kommunicera sektionerna emellan? Det enda jag vet säkert är att jag är väldigt 

nöjd med slutresultatet. 

Jag har alltså skrivit det som två olika spår som skulle kunna pågå samtidigt. Men det verkar 

som att det är svårt att vara helt frikopplade från varandra, och kanske spelar det mindre roll 

för min konstnärliga vision. Nu när jag tittar på slutresultatet tycker jag att det blev lyckat och 

då kanske vägen dit inte spelar så stor roll. 

Jag utgår ändå alltid från ett improvisatoriskt perspektiv när jag komponerar, eftersom jag 

själv är improvisatör, och jag leker gärna fram musiken på olika instrument (oftast på piano, 

elbas och kontrabas) eller direkt i notskrivningsprogrammet med hjälp av ett midi-klaviatur 

som om jag improviserar. Och även om min musik i just detta projekt blev mer strikt noterad 

än vad jag först hade i åtanke så är det ändå musik med improvisatörerna och improvisationen 

i centrum. 

Skulle det då finnas någon form av motsatsförhållande komposition/arrangering/orkestrering 

med improvisation? Jag tror att en liten motsättning ligger i de rent praktiska svårigheterna att 

notera någon slags mer renodlad fri improvisation. För min egen del har det betytt att jag i 

mitt arbete försökt prioritera min arrangemangsmässiga process istället för att försöka fånga 

det fritt improvisatoriska. Detta av rent praktiska och tidsmässiga skäl. Det hade helt enkelt 

tagit för lång tid för mig att på riktigt hitta ett bra sätt att systematisera och kommunicera ett 

fritt förhållningssätt i musiken via en notbild till musikerna. Omsorgsfullt formulerade 

instruktioner skulle kunna vara en lösning på detta, men jag landade till slut i en mer, i Europa 

och andra länder i väst, traditionell notationsmetod. 

Jag tror att en del av mitt problem med detta är att man måste rikta energin åt något håll. Jag 

tycker att de nu existerande möjligheterna för att försöka kombinera ytterligheterna av strikt 

noterad komposition och improvisation känns en smula svårtillgängliga för den oinvigde.  

Hade jag valt att exempelvis använda ett alternativt sätt att notera så hade musikerna i 

orkestern blivit invigda i denna värld. Däremot valde jag i detta projekt att överge detta och 

istället välja en traditionell, västerländsk notationsmetod som jag visste att musikerna ifråga 

var bekväma med att läsa och tolka. Jag var helt enkelt rädd för att det skulle ta för lång tid av 

repetitionerna att hjälpa musikerna att tolka notbilden och det skulle ta för lång tid att ta sig 

till en musikalisk helhet. 

Men min vilja att försöka förena detta på ett bra sätt kvarstår. 
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I förlängningen så är jag inte så säker på att det skulle finnas något direkt motsatsförhållande 

mellan det strikt komponerade och det fritt improviserade. Däremot kan det, rent praktiskt, 

vara svårt att förena de renodlade ytterligheterna av fri improvisation och komposition 

eftersom det ställer så höga krav på den enskilda musikern. Det handlar, som sagt, också om 

hur man i så fall kommunicerar olika grader av ett fritt förhållningsätt i musiken till 

musikerna via en notbild. 

Om jag skulle försöka bevisa att det finns ett motsatsförhållande så måste jag i det fallet utgå 

från att de skulle vara varandras motpoler, och det tycker jag inte att det finns någon grund 

till. Faktum är att jag tror att de snarare än något annat berikar varandra. Jag hittar mycket i 

den fritt improviserade musiken som växt fram på olika ställen i Europa de senaste 50 åren 

som känns besläktade med kompositörer som Anton Webern och en estetik från förra 

sekelskiftet.  

 

Hur mycket kan jag tänja på instrumentens och musikernas givna roller och register 

utan att gå till överdrift? 

 

Det finns många exempel genom historien som visar på hur kompositörer skrivit för 

instrumentens ytterligheter eller ovanligt breda register. 

Ett av de kändare är Igor Stravinskijs 4 ”Våroffer” som inleds av fagotten som spelar i sitt 

allra högsta register. 

Ett annat exempel är Charles Mingus ”Reincarnation of a lovebird” 5 där går melodin över 

ett brett register. Särskilt altsaxofonen klättrar upp i sitt högsta register och kliver ner i sitt 

lägsta om vartannat. 

I båda exemplen blir effekten att det bitvis låter en aning ansträngt och plågat. Detta är något 

jag utforskat i denna septett-sättning och testat gränserna för. Jag har velat ha en stor 

spridning på instrumentens register i mina arrangemang. Detta för att kunna få bredare 

klanger som sträcker sig över ett större tonomfång, men också för att låta mig tänka lite mer 

orkestralt som i klassisk musik. 

När jag praktiskt arbetat med detta har jag i första hand haft en dialog direkt med musikerna 

för att se hur deras individuella register på respektive instrument ser ut, och sen har vi testat 

efterhand på repetitionerna för att se vad som fungerar och inte. I vissa fall har jag fått gå hem 

och redigera. Oftast har det handlat om att oktavera någon ton upp eller ner eftersom det 

kanske inte alltid blev helt lyckat. I blåssektionen kan man väl generellt säga att jag har velat 

att bastrombonen ska spela väldigt lågt och klarinetten väldigt högt, medan resten av blåset 

har ett mer flexibelt register. 

Jag frågade bastrombonisten Björn Hängsel om han kunde tänka sig att spela tuba i ett försök 

att ytterligare bredda registret nedåt. Jag fick inte ett tillräckligt definitivt svar så jag tog 

saken i egna händer och beställde en låg C-sträng till min kontrabas (vanligtvis är kontrabasen 

stämd lågt till högt: EADG) för att på det viset komma ännu lägre i register. Detta tyckte jag 

blev mycket lyckat, även om vissa andra passager, ursprungligen skrivna för 

standardstämning, blev något svårare att utföra eftersom intervallet C till A, som är en stor 

sext, är större än intervallet E till A, som är en kvart. På kontrabasen innebär detta fler 

lägesväxlingar på greppbrädan och annorlunda fingersättningar mot vad jag är van vid. Med 

andra ord så innebär det att jag måste röra armen och handen mer upp och ner på 

kontrabasens hals, och det innebär även att jag måste tänka efter en extra gång innan jag sätter 

 

4 https://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky%2C_Igor 

5 Charles Mingus (1957) The Clown [Vinyl] New York, Ny: Atlantic (Ursprlungligt ungligt verk utgivet 1957) 

https://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky%2C_Igor
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ner fingrarna för att spela en ton. Men experimentlustan och min förkärlek för toner i lägre 

register övervann problematiken med att det kändes en smula opraktiskt och ovant. 

 

Min medkompositör Petter Hängsel tyckte dock att det lät så bra så att han skrev några 

insatser för bastrombon och min lågt stämda kontrabas där jag konsekvent spelar en oktav 

lägre än bastrombonen. 

 

 

Figur 3 Notexempel "Roll" (Petter Hängsel). Utrag ur Partitur. 

 

I min komposition ”Musikhandlaren” har jag utgått från ett äldre arrangemang jag skrev för 

stråkkvartett. Jag valde att bearbeta stråkkvartettarrangemanget till femblåsarrangemang. 

Detta har varit en utmaning för samtliga blåsinstrument, men i synnerhet för klarinetten, som 

spelar vad som tidigare var en förstaviolinstämma. I detta arrangemang har vi fått jobba 

mycket med intonation i blåset eftersom man måste ta hänsyn till blåsarnas uthållighet och 

andningsmönster, men också för att jag jobbat med olika klangfärger i blåset för att försöka 

hitta ett sound som kanske närmar sig stråket. Jag fick också möjlighet att experimentera med 

klangfärger i brasset i form av olika sordiner som presenterades för mig under repetitionerna. 

Sordinerna kan också ställa till det lite med intonationen, men jag tyckte att klangfärgen vi 

fick till övervägde den lite svårare utförandegraden. Efter att ha testat lite olika kombinationer 

så landade jag i kombinationen bucket-sordin på bastrombon, cup-sordin på trombonen och 

harmon-sordin på trumpeten. Förutom detta behöver brasset byta mellan att spela med och 

utan sordin och ibland lämnar arrangemanget ganska lite tid för detta, även om det är 

genomförbart. Eftersom arrangemanget tidigare är skrivet för stråkkvartett så har jag inte tagit 

lika mycket hänsyn till blåsarnas bekvämlighet. Det krävdes en extra sektionsrepetition med 

blåsarna för att få det att sitta. Slutresultatet av ”Musikhandlaren” låter ju helt klart 

annorlunda än det ursprungliga arrangemanget för stråkkvartett och det finns helt klart bitvis 

en viss ansträngdhet i det nya, bearbetade femblåsarrangemanget. 

Denna ansträngdhet är något jag tycker är väldigt vackert. Det gör att musiken låter väldigt 

skör. Som en spänd och darrande såpbubbla som kan spricka när som helst. 

På det stora hela tycker jag att det går alldeles utmärkt att då och då driva instrumenten till 

sina ytterligheter om det korresponderar väl med den konstnärliga visionen och så länge man 

är medveten om den ansträngda klangen som antagligen kommer uppstå samt att man har 

instrumentalisternas egna önskemål angående register i åtanke. 

Men det har också funnits stunder i detta projekt när den konstnärliga visionen till slut kräver 

något som kanske inte musikerna är helt och hållet bekväma med. Det kan vara klangfärger 

som vanligtvis uppfattas som ovälkomna missljud. I rollen som kompositör får jag i detta fall 

inte känna mig alltför låst av mina medmusikers önskan angående register och om vad som är 

estetiskt tilltalande. Detsamma gäller även när jag i rollen som kompositör skriver en stämma 

till mig själv i rollen som kontrabasist. Jag vet vad jag är bekväm med som instrumentalist, 

men det har ganska lite med saken att göra när jag är i rollen kompositör. Då måste jag följa 

musiken dit den vill, även om det betyder att såpbubblan till slut spricker. 
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Hur mycket frihet kan jag utöva i mina arrangemang och kompositioner? Vad skulle 

motsatsen till konstnärlig frihet vara? Kan friheten vara en begränsning? 

I de flesta kompositionerna har jag utgått från kompositioner jag redan skrivit som jag sedan 

arrangerat upp. Det har varit effektivt och gått relativt fort. 

När man jobbar med jazzarrangering och utgår från en jazzstandard så har man en melodi, 

form och harmonik att luta sig mot.  Kompositionen fungerar som ett ramverk och bidrar 

oftast även med någon slags förutbestämd musikalisk form. Det man sedan lägger till i olika 

stämmor är arrangemanget. Det är också lättare att göra modifikationer till den förutbestämda 

musikaliska formen när man vet att det är just den man avviker ifrån. 

När jag komponerat direkt till septetten från ”scratch” så har denna skillnad suddats ut. 

Kompositionen och arrangeringen har blivit en enda stor process istället för den uppdelade 

processen som jag beskrev innan. Det har således till slut varit omöjligt för mig att skilja på 

vad som är komposition och vad som är arrangemang. I de fallen kan jag inte kalla dem något 

annat än just kompositioner. I det här projektet skrev jag mina kompositioner ”Three 

Brothers” och ”Humoresque pur les Chats” på det här viset. 

En kompositör eller tonsättare jobbar ju ofta på det här viset genom att bygga något från 

grunden och ”bara” komponera. Jag tror det i den processen är viktigt att ha en nästan 

övertydlig konstnärlig vision. Annars tror jag det blir svårt att undvika de eventuella 

fallgropar som denna frihet kan innebära. 

I de fall jag jobbade på det här sättet med stor konstnärlig frihet och kände att jag kunde göra 

vad jag ville så kändes det också ganska roligt och befriande. Problemet var bara att dessa 

kompositioner som jag gjorde med stor konstnärlig frihet tog otroligt mycket längre tid att 

färdigställa och det kändes också svårt att göra vissa val i arrangemangsprocessen då det inte 

fanns någon skiljelinje mellan vad som är komposition och vad som är arrangemang. 

Om jag exempelvis skulle vilja redigera något så är det lättare om jag redan utgått från en 

komposition och sedan arrangerat. Då vet jag vad som är viktigt. 

Men i de stycken som bara är en komposition och är skriven direkt till septetten så är det 

svårare att göra dessa typer av redigeringar. 

I min musikaliska världsbild är nämligen arrangemanget underordnad komposition, om det nu 

finns en sådan distinktion. Kompositionen blir lätt helig för mig, medan arrangemanget är 

något man kan bearbeta. När kompositionen är färdig brukar jag inte direkt ändra på den. När 

jag sedan arrangerar så försöker jag vara trogen mot kompositionen. Det är inte nödvändigtvis 

något bra förhållningssätt men det är så jag upplever det. Visst kan jag bryta kompositionens 

helighet om det skulle behövas, men spontant gör jag det ogärna. Men i det här arbetet och 

med de kompositioner som jag skrivit direkt till septetten så har jag till slut varit tvungen att 

bryta denna helighet och kapa, rensa och redigera i kompositionerna som jag vanligtvis skulle 

ha gjort i en arrangemangsprocess. 

Det kan helt enkelt bero på att jag är ovan vid tidigare nämnda sätt att jobba med stor 

konstnärlig frihet och har kanske svårare att göra det konkret för mig själv. En frihet dragen 

till sin spets innehåller ju alla potentiella kreativa förlopp och kan därför lätt bli 

överväldigande. Och med tanke på den till synes oändliga strömmen av idéer som alla pekar i 

olika riktningar så är det också svårare att styra det musikaliska förloppet i den riktning som 

man önskar. 

Om man har en pressad tidsplan skulle man kunna lösa det med en stor konstnärlig frihet för 

musikerna, men jag kan också tycka att det är en lite för enkel väg ut. Min konstnärliga vision 

som växt fram kring det här projekt har inneburit att jag vill jobba med övervikt på det 
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kompositionella snarare än det improvisatoriska och då hade en sådan utväg inte varit i linje 

med den konstnärliga visionen. 

Till exempel så upplever att jag jobbar mycket mer koncentrerat och målinriktat om jag vet att 

jag har en deadline. Då är det helt plötsligt mer konkret för mig själv. 

Därför är det mycket möjligt att för stor konstnärlig frihet kan vara en fälla för mig. Och det 

finns säkert de som arbetar mycket bra utifrån dessa preferenser. Men jag tror att detta är 

högst individuella prefenser och beror på hur man fungerar i en konstnärlig process. 

Vad skulle då motsatsen till konstnärlig frihet vara?  

Följande försök till att konstruera en motsats till konstnärlig frihet blir lätt märkligt och är 

strikt teoretisk och hypotetisk.  

 

Det enda jag kan tänka mig är att man som kompositör får hela processen utstakad för sig och 

inte får bestämma något själv. Att någon på förhand bestämt exakt hur du skall tänka och 

vilka val du ska göra i den konstnärliga processen och att den konstnärliga visionen är någon 

annans som du inte får avvika från. Det finns musikaliska system, till exempel seriell musik 

även kallad tolvtonsteknik, där detta strikta förhållningsätt i komposition utgör själva idén 

bakom musiken, men betyder detta att den konstnärliga friheten är helt inskränkt? Kan det 

möjligen vara så att vid användandet av en strikt kompositionsteknik kan, paradoxalt nog, 

konstnärens upplevda frihet öka? 

 Någonting som jag som jazzmusiker fått höra mycket genom åren är att man ska lära sig 

reglerna för att sedan kunna bryta mot dem och jag tror även detta är relevant för all konst. Ur 

ett konsthistoriskt perspektiv så måste vi ha en utgångspunkt (i det här fallet jazztraditionen) 

som vi kan reagera på. I praktiken betyder det att vi lär oss och respekterar traditionen för att 

sedan bygga på traditionen utifrån våra individuella erfarenheter.  

 

Projektets framtid 

 

I detta projekt har jag hittat många saker jag gillar med blandningen av de olika musikernas 

improvisatoriska förmågor som jag vill fortsätta att utforska. Att få fortsätta höra musiken 

framföras av dessa musiker är en fortsatt drivkraft, och den drivkraften kommer räcka långt! 

Planen är att vi ska släppa detta på en CD-skiva för att sedan komma ut och spela. 

Inspelningen var bara första målet med detta projekt. Jag hoppas att vi lyckas komma ut och 

presentera musiken. 

Jag lämnas också med många frågeställningar om projektets framtid.  

Vill jag fortsätta utforska den här sättningen som jag haft i detta projekt eller vill jag utöka 

med andra instrument?  

Vilket tillvägagångssätt ska jag ha när jag i framtiden komponerar? 

Hur kan jag, för mig själv, konkretisera och på bästa sätt förena fri improvisation och strikt 

komposition? 

Detta lilla urval av frågor är något jag hoppas kunna besvara inom en snar framtid. 

Till sist vill jag tacka mina fantastiska medmusikanter Petter, Björn, Erik, Jens, Rasmus och 

Kristoffer för att de har blåst liv i musiken och min nyfikenhet.  

Tack för ett spännande äventyr! 
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Bilagor 

Bilaga 1: Partitur till ”Three Brothers” 

Bilaga 2: Partitur till ”Roll” 

 

 

 

 

 

 


