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Projektbeskrivning
Bakgrund
Idén till arbetet kom ur mitt intresse för transkribering som metod för utveckling av mitt konstnärliga
uttryck som pianist. Jag ville också belysa delar av jazzgenren genom att välja några av de historiskt
mest tongivande jazzmusikerna och djupdyka i deras konstnärliga uttryck. Eftersom jag mestadels
lyssnat och influerats av musiker som inte längre är i livet, fick jag ta vägen genom inspelningar som
de har medverkat på. Jag har också under en längre tid tröttnat på att använda diverse hjälpmedel när
jag musicerat, så som mobilapplikationen iReal eller tryckta noter med standardlåtar från diverse Real
Books. Dessa innehåller låtskisser, som i vissa fall ger en väldigt missvisande bild om hur låten
faktiskt lät i original.
Att jobba både med repertoar och transkribering går enligt mig hand i hand. Arbetet syftade också till
att förfina arbetsprocessen med repertoarinlärning. Att försöka hitta en så tidig version som möjligt av
den låt jag är intresserad av har tidigare känts som den rätta vägen. Det finns alltid något att hämta ur
tidiga versioner, som att ge mig en djupare förståelse för låtens harmonik.

Frågeställning
Jag har genom transkribering av låtar ur standardrepertoaren och några utvalda musikers solon på
dessa låtar undersökt hur transkribering påverkar mitt eget konstnärliga uttryck genom att göra en
jämförelse med hjälp av en enklare demoinspelning i arbetets början samt efter inspelningen vid min
examenskonsert. Frågan är om det gick att härleda det spelade materialet från min examenskonsert ur
det material som var utgångspunkt för hela arbetet. Några av de musiker jag har låtit mig inspireras av
är Barry Harris, Paul Chambers och Oscar Peterson. Repertoaren har inspirerats av standardjazz från
40- och 50-talet.

Metod
Transkribering
Begreppsförklaring
Att transkribera betyder i musiksammanhang att så noga som möjligt notera den klingande musiken,
att göra en så exakt spegling av det som sker, också med hänsyn till frasering och dynamik.

Tillvägagångssätt
Vid arbetet med att transkribera solon har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt härma
originalinspelningen. Essensen av en musikers karaktär finns i så mycket mer än bara tonmaterialet där finns också frasering och dynamik. Fokus har legat vid vad personen spelat och hur den gjort det.
Vid examenskonserten däremot var det mitt konstnärliga uttryck som stod i fokus. Syftet var att
försöka glömma bort det jag arbetat med och inte tänka på att “jag spelar som Barry Harris” eller
liknande. Till min hjälp under arbetets gång användes olika verktyg i form av mobilapplikationer för
att göra loopar och ändra tempot för att underlätta arbetet med att transkribera.
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Processen med att transkribera skedde i olika steg. Efter att ha valt ut de solon jag ville arbeta med
gjorde jag en transkribering av en tidig version av varje låt, som en referenspunkt. Sedan
transkriberade jag de solon jag valt ut, och slutligen transkriberade jag delar av mina egna solon från
demoinspelningarna samt examenskonserten. Genom att ha studerat de olika musikernas solon utifrån
ett perspektiv av frasering, tonmaterial och sound har jag försökt sätta ord på vad de faktiskt gör.

Kompositioner
“East Of The Sun”
Tidig version: Arthur Tracy1
Solo: Barry Harris2

“I Can’t Give You Anything But Love”
Tidig version: Adelaide Hall3
Solo: Oscar Peterson4

“Almost Like Being In Love”
Tidig version: David Brooks5
Solo: Paul Chambers6

Medverkande
Under arbetets gång samt vid examenskonserten valde jag att spela med Tomas Sjödell (kontrabas)
och Jonathan Leidecker (trummor). Vi har gått i samma årskurs och spelat kontinuerligt sedan åk.1,
både i skolans regi men också på eget initiativ. Med pianotrion har vi haft ledning av Jan Adefelt i
kursen ”Pianotriospel i ett historiskt perspektiv” och Daniel Fredriksson i kursen ”Workshop
ensemble”. Förutom det har vi också inom min enskilda undervisning i piano haft lektioner med Ove
Lundin och Adam Forkelid. Jag och mina medmusiker delar det gemensamma intresset för den
repertoar som varit grunden för mitt arbete, så valet kändes väldigt naturligt.

Tracy, Arthur. (2012, 15 juni). EAST OF THE SUN WEST OF THE MOON – ARTHUR TRACY
[Video]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=WJyxZ86_aMQ
1

Harris, Barry. (2017, 1 maj). Barry Harris – East of the sun [Video]. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=nD4VP6IySTY
2

3

(1938). That Old Feeling by Adelaide Hall with Fats Waller [CD]. London: His Master’s Voice.

4

(1954). Lester Young with the Oscar Peterson Trio. [CD]. Los Angeles: Norgran Records.

Brooks, David. (2011, 10 augusti). Almost Like Being in Love – David Brooks and Marion Bell
(1947) [Video]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=3L4XBHfDDRc
5

6

(1957). Red Garland’s Piano. [CD]. New York: Prestige Records.

3

Arbetet med trion inför examenskonserten
Förutom de tre låtar som stått i fokus för mitt arbete valde jag ut ytterligare sju låtar, som blev en del
av programmet till examenskonserten. Förhoppningen var att vid konserten vara i ett neutralt
musikaliskt tillstånd, och att låta arbetet med att ha transkriberat solon färga mitt uttryck på låtarna
från de olika urvalsgrupperna. Inför examenskonserten repade vi kontinuerligt med trion under hela
det tre månader långa arbetets gång, vilket gav oss en större frihet vid framförandet.
Inför konserten funderade jag över hur jag skulle framföra de olika låtarna jag hade transkriberat.
Skulle arrangemanget ha sin utgångspunkt i det transkriberade solot, i den tidiga versionen av låten,
eller skulle jag kanske försöka föra samman dem i ett slags medley?

Process
Som stöd för att redovisa processen användes mina egna dagboksanteckningar samt anteckningar från
den muntliga delredovisningen och övriga seminarier.

Val av material
Valet av låtar skedde mestadels slumpmässigt. Det fanns många musiker och solon som figurerade i
mina tankar. Jag ville också ta hänsyn till instrumentation, tonspråk och olika typer av sväng. Att jag
inte enbart ville arbeta med pianister gjorde att mitt första val föll på kontrabasisten Paul Chambers
och hans solo på ”Almost Like Being In Love”7, från en skiva med Red Garland - Red Garland’s
Piano. Att välja ett solo av en kontrabasist gav en bekväm ingång till arbetet då jag endast behövde
fokusera på en melodilinje. Kontrabasens natur ger upphov till andra linjer än pianots och Pauls fraser
rör sig mycket kring basens låga register. Jag valde originalversionen med David Brooks8 att arbeta
med som tidig förlaga. Det framgick att det fanns en vers, vilket jag inte kände till trots alla gånger jag
hört och spelat låten.
Därefter arbetade jag med ett solo av pianisten Barry Harris på låten ”East Of The Sun”9, som är
hämtat från ett Youtube-klipp filmat vid en av hans många master classes. Barry Harris delar många
karaktärsdrag med samtida pianister som t.ex. Red Garland och Wynton Kelly, men han besitter också,
i mitt tycke, något helt eget. Jag fascinerades redan tidigt av hans tonspråk och melodierna han spelar
slår verkligen an hos mig på ett djupare plan. Det är vacker musik och i mitt tycke tidlös.
Utgångspunkten för den tidiga versionen på samma låt är en inspelning med Arthur Tracy10. På

7

(1957). Red Garland’s Piano. [CD]. New York: Prestige Records.

Brooks, David. (2011, 10 augusti). Almost Like Being in Love – David Brooks and Marion Bell
(1947) [Video]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=3L4XBHfDDRc
8

Harris, Barry. (2017, 1 maj). Barry Harris – East of the sun [Video]. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=nD4VP6IySTY
9

Tracy, Arthur. (2012, 15 juni). EAST OF THE SUN WEST OF THE MOON – ARTHUR TRACY
[Video]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=WJyxZ86_aMQ
10
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inspelningen hörs den med sång och ackordion. Även här fanns det en vers som tidigare var okänd för
mig.
Slutligen valde jag ett solo med Oscar Peterson på låten ”I Can’t Give You Anything But Love”11 från
skivan Lester Young with the Oscar Peterson Trio. Jag tycker att den är fantastiskt bra och otroligt
svängig rakt igenom. Oscar Petersons spel på den här skivan är väldigt städat och mer avskalat än när
han spelar under 60-talet12. En musiker vars känsla för rytm fascinerar mig. Den är så otroligt stark
och tydlig. Något jag skulle vilja implementera i mitt eget spel. Som tidig version valde jag en version
med Adelaide Hall13. Här hörs den med sång och orgel, och redan vid en första genomlyssning
märktes andra harmoniska förlopp än de jag var van vid.

Problem med notation
Adelaide Hall tolkar ”I Can’t Give You Anything But Love” på ett sätt som gör melodin svår att
notera. Det är uttrycksfullt, då melodin framförs med en rubaterad känsla i förhållande till
ackompanjemanget. När jag jämför med David Brooks framförande av ”Almost Like Being In Love”,
är det tydligt att han framför melodin med större tydlighet och han är också konsekvent i sin tolkning.
Vad är egentligen musikernas intentioner? Samma fråga berörde också de utvalda solon som skulle
noteras. Här fick jag gå på magkänsla och någonstans göra en avvägning. Kanske ett sådant
beslutstagande blir enklare med tiden, då det tar tid att lära känna en musikers uttryck.

Pianistens vänsterhand
Vid transkriberingen av mina utvalda solon noterade jag också pianistens vänsterhand, vilket visade
sig vara en riktig utmaning. När man lyssnar på Oscar Petersons version av ”I Can’t Give You
Anything But Love”, spelas vänsterhanden i en helt annan nyans än högerhanden. Jag var ovan att
lyssna till den så ingående och insåg snabbt hur viktig dess funktion är, då vänsterhanden agerar likt
ett annat instrument som kompar en solist, i det här fallet är högerhanden. De två enheterna verkar
tillsammans och utgör helheten. I fallet med Barry Harris version av ”East Of The Sun” märks det
tydligt att Barry Harris har rent fysiska hinder, vilket begränsar honom att genomföra sina intentioner.
Dock är innehållet i hans vänsterhand intressant att analysera, då det blir mycket mer avskalat och
endast det allra nödvändigaste finns med.

Upptäckt av nytt ackord
Vid arbetet med att planka de tidiga versionerna upptäckte jag en för mig tidigare okänd ackordföljd.
Först följer ett exempel från Arthur Tracys version av ”East Of The Sun”:

11

(1954). Lester Young with the Oscar Peterson Trio. [CD]. Los Angeles: Norgran Records.

12

(1961). The Trio. [CD]. Los Angeles: Verve

13

(1938). That Old Feeling by Adelaide Hall with Fats Waller [CD]. London: His Master’s Voice.
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Notexempel 1.

Ackordet som spelas i den fjärde takten (Fb7/Cb) ser jag som ett alternativ för nedåtgående dim. Låten
går i Ab-dur och i detta fall rör sig harmoniken ner från tonikan med tersbas och genom Fb7/Cb vidare
till ett Bbm. Vanligtvis skulle jag spelat Ab/C, följt av ett Bdim, som löser upp sig till ett Bbm. De
olika ackorden innehåller samma tonmaterial och delar samma modus, dock skapas det mer rörelse i
stämmorna vid exemplet ovan. Jag illustrerar de olika alternativen i ”Notexempel 2” nedan. Vid det
senare exemplet skapas en tredje rörelse som skiljer de båda exemplen åt, en uppåtgående rörelse från
tonen fess i Fb7/Cb till tonen f i ackordet Bbm7.

Notexempel 2.

(Exempelet visar två olika genomgångsackord från tonika med tersbas till ett IIm7)
Vid transkribering av Oscars solo på ”I Can’t Give You Anything But Love” finner jag samma ackord.

Notexempel 3.

Textens påverkan på melodin
Vid transkribering av de tidiga versionerna har jag också valt att notera texten till melodin. Texten och
melodin hör ihop och jag arbetar på att utveckla mina temapresentationer utifrån mer noggranna
studier av text och melodi. Även om tonmaterialet kan variera finns stavelserna där och
korresponderar till melodin. Att kunna texten ger en stabilitet men också friheten att tolka melodin
utan att inkräkta på dess integritet allt för mycket.

Analys: Utvalda musikers transkriberade solon
Begrepp
För att kunna analysera vad som händer i mina utvalda solon väljer jag att utgå ifrån följande
parametrar: frasering, tonmaterial och sound. Hur musikerna förhåller sig rent harmoniskt gentemot de
tidiga versionerna är också något som tas upp i analysen.
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Frasering
Hur rytmerna spelas i förhållande till grundpulsen hör till begreppet frasering. Vissa kallar detta också
för en musikers känsla för ”time”. En tydlig liknelse finns i hur vi uttrycker oss i tal. När vi talar
varieras i vilken hastighet orden läggs fram. Ibland skyndar vi på, ibland saktar vi ned. Till musikalisk
frasering hör också dynamiska skillnader, om tonerna spelas starkt eller svagt, om det finns
crescendon eller diminuendon, samt betoningar och accenter.

Tonmaterial
Förutom hur en musiker väljer att frasera sina toner är det också viktigt att ta hänsyn till vilka toner
som faktiskt väljs ut. Dessa bildar tonmaterialet. Inom musikteorin finns många regler och
förhållningssätt som agerar riktlinjer för vilka toner som kan spelas över ett visst ackord eller över en
viss skala. Dock är det upp till musikern själv att välja och möjligheterna är många. Musikteorin kan
ses som en efterkonstruktion då den i efterhand gjort ett system av hur jazzmusik historiskt sätt har
improviserats. Det är improvisationsmomentet som särskiljer jazzen från andra genres.

Sound
För mig är sound det som karaktäriserar en musikers uttryck. Ett annat sätt att förklara det på är
produkten av frasering och tonmaterial, som ger ett sound. Det skulle också kunna förklaras som
igenkänningsfaktor. Går det att endast höra en person spela och veta vem det är? Begreppet klang tar
hänsyn till vilket fysiskt ljud man frambringar ur sitt instrument, och bör också gå under helhetsbegreppet sound. Hos pianister sitter det i anslaget. Saxofonister kan ändra det genom att byta
munstycken och rör, och kontrabasister kan välja mellan olika typer av strängar.

”East Of The Sun”
Barry Harris besitter en melodisk självklarhet. Jag tänker på hur hans aktningsvärda ålder har
betydelse för vad han spelar. Den rutin han därmed besitter gör också något speciellt med hans uttryck.
Det är så förfinat och alla fraser har en sångbarhet och tydlighet, då de speglar låtens harmonik. Det
faktum att han i videoklippet går till pianot sjungandes temat säger en hel del för mig. Det vittnar om
en slags respekt men också passion för låten, som också speglas i hans spel. Jag skulle säga att hans
sätt att frasera tonerna ligger ganska mycket på slaget. Ibland tenderar han att spela mer tillbakalutat,
dock kan det vara en fråga om hans motorik. En av hans tidiga inspelningar från 1960 på låten ”Is You
or Is You Ain’t My Baby”14 visar på att han var mer exakt i sin frasering när han var yngre. Både där
och vid solot på ”East Of The Sun” använder han sig av svepande rörelser i högerhanden, likt en
annan pianist vid namn Thelonious Monk, där en ledtonsrörelse fylls ut med ett arpeggio av toner.

Notexempel 4.

(Exemplet visar en svepande rörelse i högerhanden, takt 11–12)

14

(1960). Barry Harris at the Jazz Workshop. [CD]. New York: Riverside
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Jag upplever inte att dessa toner har exakta notvärden, utan de fungerar mer som ett flöde, då det är
topptonens rytm som är det viktiga.

Notexempel 5.

(Barrys solopickup samt de första tio takterna av solot)
I ”Notexempel 5” syns hur frasen först rör sig ned till tersen i ett Am7, vidare genom ett arpeggio en
oktav ned, för att sedan landa på dominantackordet D7(13, b9), som löser upp sig till tonikan G. Tittar
vi på vänsterhanden från takt 5 ser vi en ledtonsrörelse från sjuan i ett Bm7, vidare till tersen i ett E7
för att sedan landa på den lilla sjuan i ett Am7. I takt 8 lånar Barry in ett E7(b9) för att återigen jobba
med ledtonsrörelser. Högerhanden spelar i samma takt en fras över ett E7(b9) för att ringa in
grundtonen i ett Am7.

Notexempel 6.

(Den andra delen av Barry Harris solochorus)

Ytterligare exempel på Barrys förmåga att förstärka harmoniken visas i ”Notexempel 6”, takt 20 och
framåt. Frasen börjar med arpeggio över ett G6, som med en fördröjd upplösning landar på ett Bm7 i
takt 21. Samma ackord hänger kvar två slag in i takt 22, som följs av ett E7 (b9), för att sedan landa på
ett Am7 i takt 23. I takt 25 använder sig Barry av den kromatiska skalan som rör sig från sjuan i ett
Cm7 till sjuan i ett F7.
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Notexempel 7.

(Altererad fras över D7)
I ”Notexempel 7” använder sig Barry av en altererad skala för att röra sig från dominanten till tonikan.
Det är mer vanligt att han på dominanten använder sig av en skala med tonerna 1, b2, b3, 3, b5, 5, 13,
7. Tonmaterialet till den här skalan är hämtad ur densamma som dimskalan om den spelas från
dominantens lilla sjua, b9, ters eller kvint. Han väljer också att voica dominantackord ur den här
skalan vid ett flertal tillfällen. Redan i pickupen spelas tonerna c, ess, fiss och b, för att bilda ackordet
D7(13, b9). Samma voicing återfinns också senare i låten vid takt 28, då över ett B7(b9). Anledningen
till att samma material går att användas till flera olika ackord är att skalan i sig är symmetrisk och går
att flytta i små terser.

Notexempel 8.

(Barry Harris fras över ett D7(13, b9)

Notexempel 9.

(Samma tonmaterial som exemplet ovan, här över ett B7(b9).
Hans vänsterhand är något begränsad, men jag uppfattar att hans intention är att spela två- eller
tretonsvoicings med mycket grundton, ters och sjua. Detta är ett stilistiskt tecken på att han är från den
äldre generationens pianister som har tydliga likheter med t.ex. Bud Powell. Det blir ännu mer
intressant att se vad vänsterhanden spelar då tonerna måste väljas med omsorg. Hans tydlighet utgörs
av dels tonmaterialet men också vilka toner han avslutar sina fraser med, där han nästan alltid avslutar
på en ackordston. Förutom det lägger jag märkte till hur fraserna oftast relaterar till det som spelats
innan, som en slags call-and-respons i realtid.
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Tittar jag på hur Barry Harris harmoniserar låten rör han sig ungefär i samma harmonik som den tidiga
versionen, dock använder sig Barry av fler ackord. Han är mer orienterad i rörelser kring 2-5-1 och
utökar ackordrytmen med ett relaterat ackord till ett dominantackord, eller ett dominantackord som
leder vidare till ett mollackord.
Vad som karakteriserar hans sound är hur hans fraser och voicings rör sig runt och inom ackorden och
hur han kompar i vänsterhanden med två- och tretonsvoicings. Harmoniken mejslas ut av
högerhandens fraser med hjälp av ackordstoner, spänningstoner och den kromatiska skalan. Anslaget
är aningen legato där åttondelarna inte är helt överbundna, utan där finns lite luft mellan dem. Jag
skulle säga att han är tydligt rotad inom be-bop, speciellt då i jämförelse med Oscar Peterson vars spel
karakteriseras av blues i mycket större utsträckning.

“I Can’t Give You Anything But Love”
Oscars Petersons solo följer efter ett gitarrsolo på den andra halvan av låten. Det är otroligt vad
mycket han kan få sagt under så kort tid. Angående tonmaterialet så blandar han och ger både från
pentatonisk skala, bluesskalan, altererad skala och ackordtoner med ledtoner. Han spelar också
tematiskt och återanvänder rytmer och fraser. I de första takterna bildar högerhandsfraserna
tillsammans med vänsterhanden en harmonisering. Först spelas ett rent Eb-durackord med tonerna g,
ess och bess i högerhanden. Vid det tredje slaget i samma takt spelas tonerna ass, f och d i
högerhanden. Tillsammans med vänsterhandens ass och f, tolkar jag det som ett Bb7 med kvintbas. En
annan vanlig harmonisering är att vid samma ställe spela Fm7, men eftersom tonen ess är utbytt mot
tonen d i ackordet tolkar jag det som ett Bb7. Vidare i takt två spelas först ett Eb-durackord med
tersbas, för att sedan följas upp av vad jag tror är ett Cb7 med kvintbas, som leder till ett Fm7 i takt
tre.

Notexempel 10.

(Oscar Petersons första fraser i solot)

Notexempel 11.

(I takt 5 och framåt spelas en fras över en 2-5-1 rörelse i Ab)

Istället för att spela ett ackord per takt väntar Oscar lite med att gå från Bbm7 till ett Eb7 vid det tredje
slaget i takt 6, där tonerna cess, gess, och fess tyder på att han spelar över ett Eb7 altererat. När han
senare landar på tonen ess i takt 7 har han också gjort en dubbelkromatisk inringning av kvinten i
ackordet Ab.
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Notexempel 12.

I takt 9 rör sig harmoniken från ett Ab-durackord, vidare till ett Db7 för att slutligen landa på tonikan
Eb, som i det här fallet spelas med tersen i basen. Tittar vi närmre på tonerna som spelas i
högerhanden i takt 10 ser vi tydligt att det är ett Abm6 med tonerna ess, cess, ass och f. Vänsterhanden
indikerar ett Db7, då vi har tonen dess längst ner i basen. Det jag vill förmedla är subdominantens
rörelse från dur till moll, som Oscar använder sig av här. En kliché som ofta används från
subdominanten för att röra sig ner till tonikan med tersen i basen.
Oskars sound karakteriseras av ett tydligt och snärtigt anslag och hans metronomiska känsla för puls i
musiken. Dock finns det något organiskt i det perfekta också. Han varierar åttondelarna mellan rakoch triolfeeling. Sextondelsfigurerna drar lite framåt med ett accelerando, likt en drill.
Vänsterhanden kompar högerhanden på ett självgående sätt, som att en annan musiker skulle ha
kompat hans högerhand enbart. Nyansen är också mycket svagare hela vägen fram till slutet där han
drämmer till med en pedalton i vänsterhanden och jobbar med en blockackordsrörelse i högerhanden
genom dimackord.

Notexempel 13.

(Oscar Petersons avslutning på solochoruset)
Tittar man endast på topptonerna från slag tre i takt 15, klingar den av blues med tonerna a och gess
hämtat från bluesskalan. Starten på frasen är hämtat från Eb-durpentan med tonerna bess, c och ess,
som också kan betraktas som en bluesskala, då han också blandar in den sänkta molltersen. Att han
blandar och ger från dessa olika skalor märks tydligt i ”Notexempel 14” takt 13-14.
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Notexempel 14.

(Exempel på hur Oscar Peterson använder sig av omväxlande bluesskalan och pentatonik)

”Almost Like Being In Love”
Paul Chambers spelar ett solo bestående av mest åttondelar, fjärdedelar och åttondelstrioler. Han
använder sig av ackordtoner och genomgångstoner i sina fraser. Några tematiska inslag går att urskilja.
I det första exemplet spelas en fras över ett Fm7. Vad han gör här är att låna in toner från dess
dominant, C7. De två första slagen i takten skulle kunna ses som ett C7 med tonerna g, e, f och g, som
löser upp sig till tonen ass i det andra slaget och förstärker ett Fm7.

Notexempel 15.

(Fras över Fm7)
En liknande fras spelas vid slutet av den första A-delen över ett stillastående Eb-durackord i takt 15.
Först spelas ett tydligt Eb-dur arpeggio ner till sexten i ackordet, bess, g, ess, c, när han vid de två sista
slagen i takten lånar in från ett Bb7 med tonerna f, d, ess och f. Det som sker är en omharmonisering i
realtid då ett stillastående ackord kan korrespondera med sin respektive dominant. Han kan också leda
en fras till ett dominantackord via dess relaterade mollackord. Detta var också något vi såg Barry
Harris göra på ”East of The Sun”.

Notexempel 16.

I samma fras visas ett exempel på hur han ringar in ackordstoner med hjälp av kromatik. I det första
slaget i takt 14, ringar han in tersen i ett Bb7 genom att gå via tonerna ess och c, vilket kan hämtas från
ett Fm7, som är ett relaterat mollackord till dominanten Bb7. Vidare spelar han tonerna d, f och ass ur
ett Bb7 för att sedan göra en dubbelkromatisk inringning av kvinten i ett Eb-durackord genom tonerna
cess och a.
Paul Chambers uppvisar ett fantastiskt tonspråk med kromatiska rörelser runt ackordstoner. Det
tillsammans med det eviga flödet av mestadels åttondelar utgör hans sound som är tydligt influerat av
bebop.
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Notexempel 17.

(Ytterligare exempel på hur Paul Chambers ringar in ackordtoner)
Tittar vi i takt 21 och framåt ser vi hur tydligt harmoniken visas genom fraserna.

Notexempel 18.

Cm7 spelas som ett arpeggio från tonen d, nonan i ackordet, upp en oktav för att sedan landa på tonen
c. I nästa takt spelas ett Fm7 med tonerna c, f, g och ass. Innan B-delens slut följs det hela upp med en
avslutande fras över progressionen Dm7 – G7. Om man fokuserar på rytmiseringen av solot ser man
att Paul nästan uteslutande startar sina fraser på antingen det första slagets andra åttondel, eller det
andra slagets andra åttondel. Det finns också ett mönster i hur han avslutar sina fraser, på det tredje
slagets andra åttondel. Det finns dessutom antydan till hur han accentuerar sina fraser, i linje med
dansrytmen Charleston. I övrigt så lämnar han nästan uteslutande alltid en liten paus mellan sina
fraser, vilket gör det han spelar mer tydligt.

Notexempel 19.

(Exempel på dansrytmen Charleston)

Presentation: Konsert
“A Weaver Of Dreams” (John Elliott, Victor Young)
Som öppningslåt för hela examenskonserten spelade vi den här låten i långsam swing. Det fanns en
koppling mellan låtvalet och upplägget vid repetitionerna, då vi brukade börja att spela antingen en
ballad eller långsam swing för att sätta stämningen och hitta fokus. Som arrangemang valde vi ett
enkelt upplägg med temapresentation, följt av solon och ett avslutande tema där jag förhöll mig något
friare till melodin. Jag spelade också en kortare pianokadens som ett outro. På ett sätt sammanfattar
den här versionen vad jag arbetat med under min enskilda övning. Temat presenteras både i singlelines och blockackord, utspritt över flera oktaver. I vänsterhanden kompar jag mig själv med mycket
två- och tretonsvoicings, vilket går att härleda till Barry Harris spelstil. Med trion har vi också övat på
att spela med full dynamik, från mycket svagt till mycket starkt. Det är något vi till viss del använde
oss av i den här versionen.
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Notexempel 20.

I min pickup till solot ringar jag först in tonen ess, som är låtens tonika. Vidare följer en kromatisk
rörelse för att landa på tonen g, i ackordet Eb. Tittar vi närmre på den andra frasen ser vi samma typ av
dubbelkromatiska inringning av ackordstoner som Paul Chambers använde sig av. Tonmaterialet i
frasen kan härledas från Barry Harris och hans ”major 6 diminished scale”.

Notexempel 21.

Det bygger på en vanlig durskala, där intervallet b6 har lagts till. Skriver jag om frasen enligt den
skalan skulle det kunna se ut så här:

Notexempel 22.

Den här skalan har jag studerat under en längre tid, och blir också central när man gör research om
Barry. Vad som händer runt frasen i det första exemplet skulle kunna ses som utsmyckning. Skalan
används också i en av Paul Chambers fraser från hans solo på ”Almost Like Being In Love”.

Notexempel 23.

“I Can’t Give You Anything But Love” (Jimmy McHugh, Dorothy
Fields)
Förutom arbetet med att transkribera ett av Barry Harris solon har jag också grävt i all den mängd
klipp som finns tillgängliga på Youtube, där han spelar vid olika workshops och liknande. Introt som
spelas till denna låt är inspirerat av en av hans många övningar som han lär ut till sina studenter.
Kortfattat så lär den ut voicings hämtat ur durskalan, samt ledtonsrörelser inom ackordet.
Så här ser progressionen ut i C-dur:

Notexempel 24.

Tonerna inom parentes är diatoniska förhållningar till topptonen i voicingen, som löses upp stegvis
nedåt. Hela rörelsen uppstår när vi som i ”Notexempel 25” också fortsätter rörelsen med en kromatisk
ledton underifrån.
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Notexempel 25.

Som helhet har vi i trion låtit oss inspireras av Oscar Petersons version, som också var utgångspunkt
för min transkribering. Jag hade länge funderingar på att väva samman både Oscars och Adelaides
version av samma låt, och då spela den genom tre olika tonarter. Först i Oscars tonart som var Eb-dur
och vidare till Adelaides i D-dur, som slutligen modulerade till Bb-dur. Detta kändes dock lite krystat
och i sammanhanget opassande, då den arrangeringsmässigt skulle stå ganska ensam om ett sådant
upplägg. Dock valde vi att direkt kopiera slutet från Adelaides version, då det passade bra in till
helheten.
En specifik fras från Oscars solo hittades vid slutet av mitt första solochorus.

Notexempel 26.

(Oscars avslutning av sitt solochorus på I Can’t Give You Anything But Love)

Notexempel 27.

(Frasen jag spelade på samma låt som avslutning på det första solochoruset)
Frasen är något modifierad, dock är det tydligt att den går att härleda från min transkribering av Oscar
Petersons solo.

”Almost Like Being In Love” (Frederick Loewe, Alan Jay Lerner)
Till den här låten jobbade vi fram ett arrangemang med utgångspunkt ur Red Garlands version. Under
temat spelade vi några gemensamma prickar och komprytmer. Efter pianosolot kom en skriven figur,
som när ett storband spelar ett shout chorus. Trummorna fick då spela solo i luckorna. Efter att ha
jämfört examenskonserten med den tidiga demoinspelningen insåg jag att temapresentationerna var
något annorlunda, framförallt under låtens B-del. Jag tror att arbetet med David Brooks version har
hjälpt mig att få ordning på melodin, då den var extremt tydligt framförd. Samma version inspirerade
också till det egna arrangemanget, då vi som trio eftersträvade soundet av en större sättning.
Tittar vi på mitt solo från examenskonserten fanns det några likheter med transkriptionen av Paul
Chambers solo när det kommer till det kromatiska inringandet av ackordstoner. Det kan vara en
tillfällighet men solot från examenskonserten och demoinspelningen väldigt lika. Kanske bidrog valet
av tonart till att fraserna ännu inte blivit en del av mig och min vokabulär, då den vid konserten
spelades i F-dur, till skillnad från Paul Chambers version i Eb-dur.
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”The Very Thought Of You” (Ray Noble)
I det här arrangemanget ville vi jobba med olika rytmiska texturer inom trion genom att spela låta
pianot spela rubaterat över kompets fasta puls. Idén var att lura publiken genom pianointrot, som satte
tonen för hela låten. Det kändes också nödvändigt att ha en låt i uptempo med hänsyn till programmet
som helhet. Detta hjälpte till att skapa en bredd till konserten. I jämförelse med mina andra solon från
konserten spelade jag här lite annorlunda. Pianosolot blev också i samma rubaterade stil som temat,
där fraserna drog åt båda håll i förhållande till pulsen. Vänsterhanden var också integrerad på ett sätt
där den inte bara kompade, utan också spelade fraser.

”East Of The Sun” (Brooks Bowman)
I den här versionen tycker jag mig vara starkt färgad utav Barry Harris på många sätt. För det första
lade vi stort fokus vid att lära oss texten och att sjunga den tillsammans med trion. Detta framförde vi
också på konserten vid det sista temat. Det satte egentligen grunden för hela låten, och jag tycker att
min första temapresentation är starkt influerad av att jag faktiskt kan texten. Melodin framfördes med
en större tydlighet då jag har tagit hjälp av stavelserna från texten när jag tolkat melodin. Också i
jämförelse med demoinspelningen var det många bitar som fallit på plats. Förutom temapresentationen
så tycker jag fraserna sitter ihop mer och är framförda med större självklarhet. Nedan följer en
jämförelse mellan en fras från transkriptionen av Barrys solo, följt av min egen fras från
examenskonserten.

Notexempel 27.

(Exempel ur Barry Harris solo över E7-Am till ett Cm7, takterna 6-9)

Notexempel 28.

(Transkribering från min examenskonsert, takterna 6–9)
Det är intressant att se hur transkriberingen föder en ny vokabulär i form av fraser och melodiska
idéer, men att jag samtidigt gör min egen personliga tolkning utav materialet. I början av mitt solo går
det till exempel också att hitta några motiv.
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Notexempel 29.

Jag minns tydligt att det inte var min intention att spela tonen c efter dubbelstrecket, då jag var på väg
till tonen b, som är tersen i tonikan. Istället gjorde jag någonting av det, och det gav upphov till ett
motiv.
I takt 11 spelades två fraser som känns mer hämtade ur Oscar Petersons vokabulär än Barry Harris, då
de klingar mer av blues.

Notexempel 30.

Fraserna spelas över progressionen Am7 till D7. Här används molltersen, och frasen avslutas
dessutom med tonen g över ett D7, vilket inte är en ackordston. Det funkar i sammanhanget då
bluesfraser är så starka i sig själva att de klarar av att stå själva nästan oberoende av den harmonik som
omger dem.
Nedan följer ett exempel på ytterligare en fras som verkar ha fastnat i min vokabulär, och den gör sig
inte bara synlig här utan återkommer i många andra solon från examenskonserten. Först rör den sig
över ett A7, för att sedan återkomma över ett Am7.

Notexempel 31.

Under mitt solo var jag sparsam med användningen av min vänsterhand. Kanske var jag så starkt
influerad av Barrys version, där han inte använde sig av den så mycket.

”My Foolish Heart” (Victor Young, Ned Washington)
Här lät vi oss inspireras av Frank Sinatra och en av hans versioner på samma låt. Jag hittade den på
samlingsalbumet ”Sinatra, with Love15. Vid introt försökte pianot efterlikna ett storband med ackord i
högerhanden och en pedalbas i vänsterhanden. Denna spelades också unisont med basen och med
markeringar i trummorna. Under temat spelade pianot melodin i oktaver för att sedan svara upp med
ackordskomp i drop 2, som innebär att den andra tonen i ett blockackord har flyttats ned en oktav för
att skapa en fylligare klang. Idén var att komma åt känslan av ett storband, fast på pianotrio.

15

(2014). Sinatra, With Love. [CD]. Santa Monica, California: Universal Records

17

”I’ll Remember April” (Gene de Paul, Patricia Johnston, Don Raye)
För att konsertprogrammet skulle kännas mer levande valde vi att spela den här låten utan något
speciellt arrangemang. Jag minns det i stunden som väldigt skönt då de andra låtarna var rätt kraftigt
arrangerade. Låten började med ett trumintro följt av en vamp där jag kunde improvisera fritt kring lite
olika tematiska fraser. Något jag funderat kring tidigare är ge musikaliska idéer tid att utvecklas, både
solistiskt och kompositionsmässigt. Ett solo skulle kunna liknas med en komposition i realtid. Lite den
känslan fick jag när jag lyssnat till det intro vi spelade. Jag lät det få ta tid och musiken fick leda mig.
Temat varierades genom att spela med endast högerhanden, båda händerna tillsammans, samt i
blockackord.

”Nobody Else But Me” (Jerome Kern, Oscar Hammerstein)
Vid det här skedet av konserten hade det spridit sig ett lugn på scenen. Det kom fram en lekfullhet
men också en större självklarhet i våra musikaliska idéer. Pianointrot var hämtat från en kliché där
samma fras spelades två gånger, fast den andra gången en liten ters upp. Under pianosolot fick
fraserna en tydlig riktning och samspelet mellan höger- och vänsterhanden fungerade bra. Mellan
fraserna tryckte jag ibland till ett ackord i vänsterhanden eller tvåhändigt som ett blockackord. Det
blev en fin dynamisk variation och det är ett resultat av att vi med trion har övat tillsammans på
dynamiska skillnader. I slutet av låten gjorde vi ett omtag, detsamma som vid introt. Den avslutande
kadensen var en kromatisk rörelse ner från kvinten G till tonikan C. Först spelades tonerna g och d i
vänsterhanden och en kvartstapling i högerhanden med tonerna b, e och a, som rörde sig kromatiskt
ner till tonerna c och g i vänsterhanden och kvarstaplingen e, a och d i högerhanden.

”The Song Is You” (Jerome Kern, Oscar Hammerstein)
Åter igen hade jag jobbat fram ett litet arrangemang till pianot i den här låten. Det fick vara
utgångspunkt för vad trummor och bas skulle spela. Bas och piano spelade en del gemensamma
prickar och basstämmor, och ibland unisont med trummorna. Låten var också den enda låten i
uptempo som vi spelade under konserten, om man inte räknar med ”The Very Thought Of You”.
Utmaningen med den här låten var just tempot, och att inte låta idéerna begränsas. Just att spela i
snabba tempon är något vi har arbetat med vid repetitionerna inför examenskonserten.

“Georgia On My Mind” (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell)
Slutligen spelade vi ett chorus av den här låten som en walking ballad. Där fick jag visa upp ytterligare
delar av mitt pianospel, som när jag spelade stride piano under låtens B-del. Vid introt spelades först
ett stillastående dimackord, som löste upp sig till låtens tonika. Något jag snappat upp under arbetet
med de tidiga versionerna är just att använda stillastående dimackord som spänningsackord för att lösa
upp till tonikan.

Slutreflektion
Genom att ha gått tillbaka till att transkribera tidiga versioner av jazzstandards hoppas jag ha fått ökad
förståelse för den musik inom jazzgenren som jag älskar att spela och lyssna till.
Arbetet med transkribering har också fått mig att reflektera över pianot ur ett historiskt perspektiv.
Eftersom jag själv och musiker omkring mig låter sig influeras av andra, tänker jag att de musiker jag
transkriberat självklart haft sina influenser. Vem lyssnade Barry Harris på? Hade jag valt en annan
ingång till mitt examensarbete hade en kartläggning av mina idoler och vem de influerats av varit en
annan intressant ingång. Det känns som att gräva på toppen av ett isberg. Vidare tänker jag på hur få
det är av alla de lärare jag haft under mina år som student, som faktiskt visat mig något av de tidiga
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pionjärerna inom jazzpiano. Varför är det så? Utbildningar fokuserar på den egna konstnärliga
gestaltningen men jag tror att vi missar en viktig del i pusslet. Med tidiga pianister menar jag till
exempel Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Teddy Wilson och Earl Hines. Jag tror även att den
konstnärliga utvecklingen sker genom kunskap och förståelse för traditionen. Att genom kunskap
vidareutvecklas. För min egen del känns det som att jag ”vet” vad jag vill göra rent musikaliskt men
känner att jag saknar verktygen för det.
På ett sätt hade det kanske varit bättre att göra den här studien med musiker vars låtar jag aldrig hört
tidigare. Då hade det varit lättare att härleda fraser och musikaliska idéer, då de musiker jag valt ut till
projektet redan påverkat mig till viss del. Det var en utmaning att vid examenskonserten ställa sig
neutral till det transkriberade materialet. Spelade jag fraser för att de var en del av min vokabulär eller
bara nära till hands i minnet? Trots att jag redan må vara influerad av dessa utvalda musiker var det
viktiga för mig att bygga på kunskapen om deras uttryck, och det fick stå i fokus. Jag tror att en
musikers uttryck påverkas av det senaste den lyssnat på. Förutom skivor går det också att influeras av
en konsert eller en annan medmusiker. Kanske var det en större del av kulturen när de musiker som
varit utgångspunkten för mina transkriptioner var aktiva i sina yngre dagar. I jämförelse med dagens
tillgång på musik via internet och sociala medier, var de kanske mer aktiva där musiken faktiskt
framfördes live, och diskussioner och utbyte mellan musiker förekom i större utsträckning än idag.
Tiden var också en aspekt som gjort det svårt att bedöma resultatet av arbetet. När nu arbetet vilat ett
tag känns det som materialet integrerats mer i mitt spel, på ett sätt som det inte hann göra till
examenskonserten. Kanske skulle materialet behövts avgränsas ännu mer. Jag hade kunnat arbeta med
ett enskilt solo under längre tid, och kanske övat det i flera olika tonarter. Det var nog en viktig bit i
pusslet som jag missade, då vissa fraser bara fanns tillgängliga i specifika tonarter. Trots det fanns det
fraser ur mina egna solon som gick att härleda ur transkriptionerna, så till viss del gav det de resultat
jag hoppats på.
Att transkribera mina egna solon har i efterhand känts som det mest givande med arbetet. Vetskapen
om vad jag faktiskt spelat jämfört med vad jag haft för avsikt att spela, har gjort det enklare för mig att
konkretisera vad jag vill öva på. Jag inser till exempel åter igen hur begränsad jag är i vissa tonarter i
jämfört med andra. Hur vore det att transkribera fraser ur min nuvarande vokabulär och utveckla dem?
Jag gillar tanken på att förfina det jag själv kan, som att hälla sig själv genom en sil eller ett filter och
komma ut renare på andra sidan. Några av de saker jag övat på under året, mestadels specifika fraser
och voicings, lyser igenom i demoinspelningarna.
Förutom vissa specifika fraser har mycket av Barry Harris spel integrerats i mitt eget, och det är också
den musiker som har haft störst påverkan på mitt eget spel när det gäller tonmaterial, sound och
frasering. Förutom de specifika fraser jag kunnat härleda från transkriptionerna av Barrys solo har mitt
sound kanske ändrats tack vare de voicings jag lärt mig från hans koncept med durskalan med den
sänkta sexten. Den var inte en naturlig del av solotranskriptionen, utan snarare en produkt av ett
sökande om var hans idéer kommer ifrån. Sångbarheten i fraser är också något jag tagit till mig och det
har utvecklat min frasering. Just sångbarhet i fraser är något som Barry Harris, Oscar Peterson och
Paul Chambers har gemensamt när jag tänker efter. Jag tänker även att musik inte är statisk, utan att
musik är rörelse, och den rörelsen hittas både harmoniskt men också rytmiskt.
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