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Examensarbetets bakgrund 

Det var genom storband som jag blev introducerad till jazz, och genom åren är det den ensembleform 

som jag har spelat mest i, och haft mest glädje av. Därför kändes det givet att min examenskonsert 

skulle framföras av ett storband. Jag började planera lite inför konserten redan våren 2018, och efter 

att ha frågat runt litegrann vad mina klasskamrater skulle göra för projekt så visade det sig att Erik 

Tengholm också hade tänkte göra en storbandskonsert. Det var ursprungligen inte tanken att samarbeta 

med någon i detta projekt, men vi kom snabbt överens om att vi ville göra detta tillsammans, mycket 

för att underlätta det administrativa och logistiska arbetet. 

 

 

Projektbeskrivning 

Min ursprungliga projektbeskrivning löd såhär: 

 

”Min vision är att göra 5-7 stycken egna kompositioner och arrangemang för storband, och att 

framföra dem på min examenskonsert. I ett av arrangemangen kommer jag själv att vara solist, där jag 

kan improvisera och uttrycka mig själv i musiken. Jag vill också belysa skillnaden på att spela 

trombon i sektion och att spela solo. Det kommer inte att bli fokus på en specifik genre, utan jag 

kommer att låta min kreativitet arbeta fritt. Jag gillar storbandsjazz från 1940-talet, så det kommer 

sannolikt att färga resultatet. I första hand komponera eget material, men det kan hända att jag tar 

befintligt material och arrangerar det. Det beror på om jag lyckas komponera nog mycket musik. 

 

Jag ser potentialen att kunna använda dessa arrangemang i framtiden, och att göra konserter med det 

band som ska vara med på examenskonserten. Medmusikerna är valda efter hur jag tycker att de 

spelar, och hur de är att arbeta med. Jag tycker att det är otroligt viktigt att man är bra att arbeta med, 

nästan lika viktigt som att man spelar bra.  

 

Min roll i detta projekt kommer att vara som ledare för bandet, solist, arrangör av musiken, och 

stämledare för trombonsektionen.”  

 

Några saker ändrades på vägen, till exempel att jag tänkte komponera nytt material, men det blev så att 

jag istället använde fyra av mina egna låtar som kom till före detta projekt, och en standard, ”The way 

you look tonight”. Jag försökte komponera ny musik, men körde fast. Det andra är ledarskapet av 

bandet. Innan Erik kom in i bilden så tänkte jag sköta allt själv, både administrativt och konstnärligt. 

Istället blev det så att vi delade upp arbetet mellan oss, till exempel att jag skrev ut fixade till alla 

partitur och bokade alla lokaler och såg till att allt var uppställt, medans Erik fixade vikarier och skrev 

presstext. I och med att Erik också fungerade som dirigent i bandet så tog han hand om lite mer av det 

konstnärliga arbetet när vi repeterade, eftersom att det är lättare att höra allt som händer när man själv 

inte spelar. 
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Planering 

Jag började som sagt planera lite inför detta projekt våran 2018, och då skissade jag upp hur jag ville 

att bandet skulle se ut, när vi skulle repa, och framförallt så började jag fundera på komponerandet och 

arrangerandet av musiken. Detta var innan Erik kom in i bilden. Vi bestämde att vi skulle fokusera på 

att skriva klart arrangemangen under hösten, och repa med bandet i början av vårterminen.  

 

 

Medverkande 

 

Vi hade lite olika bilder av hur vi ville att bandet skulle se ut, så vi diskuterade tills vi kom fram till 

följande uppställning: 

Trumpet 

Isac Åberg 

Carl-Johan Fåglefelt 

Erik Tengholm 

Henning Ullén 

Trombon 

Lars Ullberg 

Agnes Darelid 

Hannes Falk Junestav 

Simon Skogh 

Saxofon 

Sebastian Jonsson 

Leonard Werme 

Björn Bäckström 

Samuel Muntlin 

Emma Josefsson 

Komp 

Susanna Risberg 

Anna-Greta Sigurdardottir 

Johan Tengholm 

Oscar Johansson Werre 

 

 

Efter diverse avhopp och andra problem så ersattes följande musiker: 

 

Carl-Johan Fåglefelt 

Erik Tengholm (han bestämde sig för att inte vara med i sektionen 
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Henning Ullén 

Hannes Falk Junestav 

Susanna Risberg 

 

Och istället fick vi med oss: 

 

Max Stark (trumpet) 

Linnea Jonsson (trumpet) 

Emma Granstam (trumpet) 

Hampus Adami (trombon) 

Mattias Olofsson (gitarr) 

 

Alla musiker i detta band är utvalda dels för att de är fantastiska musiker, men också för att de är bra 

att ha att göra med, vilket både jag och Erik värdesätter väldigt högt. En musiker som svarar snabbt på 

frågor om reptider och datum, som kommer i tid till allting, som alltid är fokuserad och ger allt för 

musiken och som har kollat in noterna i förväg är en musiker som jag kommer att ringa igen i 

framtiden. Jag kommer inte ge en förklaring till varje enskild musiker i bandet, men några är värda en 

extra förklaring. 

 

Den viktigaste personen i detta projekt är så klart Erik Tengholm. Han är till att börja med en 

fantastisk trumpetare, någon jag verkligen ser upp till. Utöver det så är han uppstyrd och noggrann, 

och gillar när saker är tydligt uppstyrda och genomförs effektivt, vilket är något som vi delar. Allt 

detta gör honom till en perfekt samarbetspartner för att leda och driva ett storband. 

 

Jag och Erik var direkt överens om att Isac Åberg skulle spela förstatrumpet. Isac har utvecklats 

enormt mycket det senaste året, och jag har haft honom i åtanke som förstatrumpetare en lång tid. Med 

ett stort sound, svängig frasering och bra höjd är han ett enkelt val. 

 

På trummor hade jag ursprungligen tänkt fråga en annan trummis, men Erik ville hellre ha Oscar 

Johansson Werre, som har spelat mycket med Erik och är otroligt bra och mycket rutinerad. Han är 

också bra på att läsa noter, vilket är viktigt. Det var en av de första kompromisserna jag gjorde i detta 

band, men det blev väldigt bra! 

 

Jag valde själv vilka trombonister jag ville ha i trombonsektionen, och Simon Skogh var ett givet val 

på bastrombon. Som tredjetrombonist var ursprungligen Hannes Falk Junestav tillfrågad, och han 

kommer att spela i bandet på de kommande konserterna vi har. Hannes har ett fett sound i det låga 

registret, och kan också frasera väldigt tydligt där nere, vilket gör honom till en klockren 

tredjetrombonist. Han fick förhinder på examenskonserten, så då tog vi istället in Hampus Adami, som 

redan var en del i projektet som solist på ett av Eriks arrangemang. Hampus är en otrolig solist, och 

har också förmågan att frasera väldigt tydligt i alla register. Slutligen har vi Agnes Darelid på andra 

trombon. Hon har fantastiskt bra timing, och ett väldigt cleant och bright sound som jag upplever 

blandar sig väldigt bra med mitt egna sound. Det passar perfekt att ha henne som andratrombonist. 

 

Material 

Som tidigare sagts så tänkte jag komponera nytt material till denna konserten, och jag började redan 

sommaren 2018 att skriva ny musik. Jag kom inte särskilt långt innan jag körde fast på grund av brist 

på inspiration. För att inte stanna upp helt med projektet så plockade jag fram några gamla låtar jag 

skrivit, som det dessutom fanns arrangemang på för fyra blåsare. 
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Blue and Green, with a touch of Brown 

 

Denna låt skrev jag 2015, när jag gick på Skurups folkhögskola. Texten skrevs av Chi Westfelt1 

samma år. Låten är inspirerad av Miles Davis2 album ”Kind Of Blue”3, och Ray Brown4, och är 

uppbyggd som en standardlåt med vanlig AABA form. Det som skiljer sig från en typisk standardlåt är 

att B-delen inte har någon sång, utan är en kanon mellan trombon och gitarr. Värt att nämna är att 

texten skrevs efter att låten var klar, så låten är inte skriven efter texten, och följaktligen är inte 

arrangemanget det heller. 

 

Vårterminen 2017 läste jag arrangering för Torbjörn Gulz, och slutuppgiften var att skriva ett 

arrangemang för sång och fyra blåsare. Jag valde denna låten till uppgiften, och det var det arret jag 

hade som utgångspunkt när jag började skriva ett storbandsarr på låten. Hela formen var alltså redan 

färdig, och jag har återanvänt några av blåsinsatserna, som jag sedan instrumenterat för hela eller delar 

av storbandet.  

 

Tanken med detta arrangemang är att introt ska låta som en domedagskör, med dissonanta 

blåsstämmor över bastoner som elakt rör sig kromatiskt uppåt. Sedan går det över till att bli ett ganska 

klassiskt balladarrangemang med blåsbakgrunder och några motmelodier, fram tills B-delen kommer 

och det blir kanon mellan en trumpet och en trombon. Här gör kompet en uppbyggnad som blickar 

tillbaka till introt, men det blir plötsligt avbrutet och sången kommer tillbaka i väldigt svag dynamik 

för att avsluta med sista A-delen. Efter det är det trumpetsolo över formen, som leder tillbaka till B-

delen, där det blir kanon igen, men denna gång är alla med och spelar, vilket skapar ett sammelsurium 

av ljud. Denna kanon har samma uppbyggnad som den första, men skillnaden är att den inte blir 

avbruten, utan leder in till sista A-delen i låten som denna gången kommer i mycket stark dynamik. 

Låten avslutas med ett outro som är en förkortad version av introt. Jag upplever att det ofta 

förekommer att låtar börjar och slutar på liknande sätt, detta för att ge en tydligare helhetsbild, för att 

”knyta ihop säcken”. 

 

Som sångare på denna här låten valde jag att fråga Lovisa Jennervall, som är oerhört bra på att frasera 

melodier och att ta fram texten. 

 

Peekaboo Peekablues 

 

Låten kom till när jag gjorde mitt projektarbete första året på KMH, i trioformat med Uno Dvärby på 

kontrabas och Filip Olofsson på trummor. Arrangemanget på denna låt har en liknande historia som 

”Blue and Green, with a touch of Brown”, då jag redan gjort ett arrangemang på den här låten när jag 

läste kursen arrangering 2 för Torbjörn Gulz. Jag kunde återigen använda mig av formen och 

blåsinsatserna jag redan skrivit. Idéen med hela låten är att den ska vara tassande och smygande för att 

sedan plötsligt brista ut i swing och walking bass, och jag har till exempel använt mig av sordinerat 

brass för att uppnå det. I mitten av låten kommer en blåsdel som till hälften är en plankning på ett solo 

som spelas av barytonsaxofonisten Leeroy Cooper på Buster Smith’s5 ”Eb Flat Boogie”, och andra 

hälften har jag komponerat själv, och där återanvänder jag några idéer från temat. Låten slutar med att 

temat kommer tillbaka igen, och det sista som händer är ett omtag där en trumpet och en saxofon 

tillsammans med kompet tar sig ner till svagast möjliga dynamik. 

 
1 1994-, Jazzmusiker i Stockholm med sång som huvudinstrument.  
2 1926-1991, Trumpetare från USA  
3 Miles Davis mest välkända album, och det mest sålda albumet inom genren jazz 
4 1926-2002, Kontrabasist från USA 
5 1904-1991, Altsaxofonist från USA 
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The way you look tonight 

 

Efter att ha gjort klart de två föregående arren så försökte jag fortsätta med de påbörjade 

kompositionerna, men det blev inga framgångar. Istället började jag få idéer inspirerade av den 

svenske arrangören och trombonisten Jan Jansson, och den legendariske storbandsledaren Count 

Basie6. Jag ville skriva ett energiskt arrangemang med mycket fokus på de olika sektionerna i 

storbandet, med ett klassiskt 1940-tals storbandssound. Jag hörde låten spelas i något sammanhang 

som jag inte kan minnas, men den satte spår i hjärnan på mig, och så småningom började jag skriva 

arrangemanget. 

 

I detta arrangemang använder jag ofta blåssektionerna mot varandra. Introt börjar med en kvartstapling 

i trombonerna, som besvaras av en heltonsmelodi i saxofonerna, och sedan kommer trumpetarna in 

med en eldig drill. Detta upprepas två gånger, men höjs kromatiskt varje gång, och sista gången 

fortsätter kvartsstaplingen i alla instrument fram till en generalpaus innan melodin börjar. Den spelas 

först unisont av saxofonerna, och brasset svarar med accentuerade toner, sedan byter trombonerna roll 

med saxofonerna och spelar melodin andra vändan. B-delen går ner till svag dynamik och kompet 

ligger på off-beat, och melodin spelas här av en trumpet, en trombon och två saxofoner. Övriga blåsare 

lägger ackord i bakgrunden. Detta leder sedan till nästa del, där jag har gjort om melodin efter eget 

behag. Solot ligger i trumpet, och här kommer det efter tag in lite bakgrunder. Efter solot är det B-del, 

och då får trombonerna sin chans att skina i ett åtta takter långt parti, som utmanas av saxofonerna, 

som också får åtta takter på sig i rampljuset. Hela bandet samlas sedan för slutet av låten, där hela 

brasset spelar melodin unisont, och saxofonerna svarar emellan fraserna, och slutligen blickar jag 

tillbaka lite till introt med en kvartstapling som leder upp till sista ackordet. 

 

A Study In Bone 

 

Vid det här laget hade jag gett upp tanken att komponera ny musik, och beslutat mig för att använda 

musik jag redan skrivit. Den här låten uppkom i samband med mitt projektarbete andra året på KMH, 

då jag och Hannes Falk Junestav experimenterade med våra tromboner för att hitta nya vägar och 

sounds. Det resulterade i några låtar, och detta är en av dem. Fokuset i den här låten är klangen mellan 

de två trombonerna som spelar melodin, och intervallen som bildas. En tydlig inspiration till denna låt 

är Charles Mingus7 ”Duke Ellington’s Sound Of Love” (Se bilaga). Om man tittar på melodin, 

harmoniken och den dynamiska kurvan så syns det väldigt tydligt. 

 

Storbandsarrangemanget försöker behålla fokuset på melodin, så alla blåsinsatser är sparsamma och 

lågmälda, och fungerar mest som bakgrunder till melodin. Första A-delen är endast två tromboner och 

komp, och i andra A-delen kommer blåset in med blåsbakgrunder och motmelodier. I B-delen så har 

jag använt en teknik som jag finner mycket intressant, nämligen att alla blåsare (förutom de två 

trombonerna som har melodin) spelar helt ad lib i svag dynamik. Jag tycker att det ger en mystiskt och 

hemlighetsfull karaktär till musiken, och framkallar nästan obehag i mig när dynamiken blir starkare 

och starkare, vilket sedan leder in i C-delen, där trombonmelodin spelas i så stark dynamik som 

möjligt. Sedan kommer ett långt improviserat solo i trombon, följt av solo i saxofon. I slutet av 

saxofonssolot kommer hela blåset in med blåsbakgrunder i svag dynamik, som snabbt växer till 

väldigt stark dynamik, och denna gången spelas C-delen unisont av tromboner i trumpeter, och även 

denna gång i så stark dynamik som möjligt, vilket blir väldigt starkt när så många spelar det samtidigt. 

Saxofonerna fortsätter med blåsbakgrunder under detta. Låten avslutas med att sista delen av melodin 

kommer tillbaka igen i de två trombonerna, och hela bandat samlas i två avslutande ackord. 

 

 
6 William Basie, storbandsledare och pianist från USA 
7 Kontrabasist och kompositör från USA 
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No Blues 

 

”No Blues” kom till i samma projekt som ”Peekaboo Peekablues”, och har sedan utvecklats till ett 

kvintettarr med en till trombonstämma och en pianostämma. Melodin är uppbyggd med mycket 

utrymme för kompet att hitta på saker, vilket på samma sätt lämnar mycket utrymme att arrangera till 

exempel motmelodier i. Introt spelas av barytonsaxofon, som får sällskap av kompet. Melodin spelas 

två gånger av en trumpet och en saxofon, och det enda som händer är att det tillkommer en 

andrastämma i en trombon andra gången. Först när melodin spelas tredje gången kommer resten av 

blåset in, och då har jag gjort ett kluster med toner som följer samma rytm som melodin, som 

fortfarande spelas av trumpeten och saxofonen. Detta svaras av en mindre grupp med två saxar, en 

trombon och en trumpet, som tillsammans spelar motmelodier. Sedan blir det trombonsolo följt av 

saxofonsolo, och efter det har jag gjort en blåsdel, där blåset är uppdelat i två grupper, där den ena har 

melodislingor, och den andra svarar på dem. När dammet har lagt sig blir det solo i trummor, som 

först ackompanjeras av piano och bas, men sedan lämnas helt själv. Sista melodin använder samma 

metod som tidigare, melodi och motmelodi, och det sista som händer är att trombonsolisten, 

saxofonsolisten och en trumpetare spelar kollektivt. 

 

Slutligen så valde jag och Erik att spela en låt av Wayne Shorter8 som heter ”Wild flower”, på 

sättningen trumpet, trombon, kontrabas och gitarr. Vi behövde fylla ut konserten med mer musik, och 

det skulle också passa bra in i helheten att bryta av med något på mindre sättning. Här gjorde vi inget 

eget arrangemang, utan transkriberade originalarrangemanget. Melodin spelas först av trumpet, och 

tenorsaxofonen har en understämma till den, och sedan spelar de unisont i samma oktav. Jag spelade 

tenorsaxofonstämman, och det blir väldigt högt för en trombon i den unisona delen, vilket var 

utmanande. Erik gav först förslag på en låt som jag inte hade hört tidigare, och jag hade inte tid att lära 

mig den, så jag ville hellre spela något som jag kunde. Jag gav förslag på att spela en låt av Wayne 

Shorter, eftersom att det ofta är fina melodier och understämmor, som de spelar på tenorsaxofon och 

trumpet, vilket går bra att översätta till trombon och trumpet. Vi är också båda väldigt förtjusta i 

Wayne Shorters musik. 

 

En sak som alla mina arrangemang har gemensamt, med ett undantag, är att jag inte har skrivit några 

bakgrunder när det är improviserade solon. Den första anledningen är att jag tycker att det blir svårt att 

höra solisten om hela bandet spelar samtidigt, och det tar fokus från solisten. Den andra anledning är 

att kompet måste spela med bakgrunderna, både dynamiskt och rytmiskt, vilket betyder att solisten 

också måste följa med i detta, trots att denne kanske egentligen vill någon annanstans i musiken. Det 

låser helt enkelt kompet och solisten. Jag tycker mycket bättre om när solisten tillsammans med 

kompet får röra sig fritt i musiken och utmana den. Jag har tänkt att det ska finnas sätt att skriva 

bakgrunder som tillåter detta, men jag har hittills inte hört en enda storbandskonsert där jag tycker att 

det har fungerat. Jag valde att inte utmana denna tankeställning i detta projekt, mycket för att använda 

min tid och energi på andra jag saker jag tyckte var viktigare. Undantaget gjorde jag på ”The way you 

look tonight”, och jag motiverar det med att i ett sådant tempo kommer inte solisten och kompet att 

kunna göra några stora utsvävningar. Därför skrev jag bakgrunder, men de består bara av lågmälda 

saxofonbakgrunder och korta accentuerade toner i blåset. Jag upplever ändå att det tar fokus från 

solisten, men jag tycker att det lämpar sig i stilen på detta arrangemang, en ösig setöppnare. 

Handledarträffar 

Jag och min handledare Sven Berggren hade ett par handledarträffar där vi lyssnade på det jag 

arrangerat. Han kom med mycket intressanta idéer och värdefulla förslag på hur jag skulle fortgå med 

musiken, framförallt på de låtarna som aldrig blev färdiga, men också till de andra arrangemangen, 

vilken riktning arrangemanget skulle kunna fortsätta i och lite olika tips på tonmaterial. Till exempel 

 
8 Tenor- och sopransaxofonist och kompositör från USA 
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pratade han om hur man kan använda olika treklanger hämtade från den augmenterade skalan när man 

skriver melodier.  

Genomförande 

Det hela började som sagt våren 2018, då jag kom på att jag villa göra detta som examensarbete. 

Sedan har det mesta av tiden fram till början av 2019 gått åt till att arrangera musiken. Jag och Erik 

hade kontakt hela höstterminen, då vi planerade för när vi skulle repa, och när vi skulle börja gå ut 

med information till musikerna. Vi hade också ett par genomgångar med varandra då vi visade 

varandra vad vi hittills arrangerat. 

 

I november 2018 gick vi ut med frågan om när alla medverkande kunde repa, från januari fram till 6e 

mars. Det var våran första kalldusch, för det visade sig att det inte fanns ett enda datum då samtliga 

kunde repa. Vi bokade de datumen då flest kunde, och bestämde att vi skulle sätta vikarier för de som 

var borta. I samband med detta la vi fram förslag att repetera sektionsvis, något som vi hade tänkt ända 

från början, men som nu blev ännu viktigare då inte alla kunde närvara på repetitionerna med helt 

band.  

 

Det var också nu som det dök upp förhinder för några i bandet. Jobb, sjukdom och skola kom i vägen, 

så vi var tvungna att fråga nya musiker, vilket ledde till en del administrativt arbete. 

Repetionerna 

Första repet med helt band hade vi den 28/1, och vi lade upp en plan på att i första hand komma 

igenom alla arrangemang, och att detaljrepa om det fanns tid över. Jag visste redan innan repet att 

”The way you look tonight” skulle behöva mer reptid än mina andra arrangemang på grund av sitt 

höga tempo, och vi spenderade mest tid på det arrangemanget. Det visade sig snabbt hur värdefullt det 

är att ha en dirigent och repledare. Jag upplever att det är väldigt svårt att repetera ett band när man 

själv spelar, och jag tror att det har att göra med att man måste fokusera så mycket på vad man själv 

ska spela att man inte hinner lyssna i detalj på vad alla andra gör. Det är redan nog svårt att uppfatta 

allt som händer när sjutton musiker spelar samtidigt. För att hjälpa mig själv så spelade jag in hela 

repet, och lyssnade igenom allt och noterade vad som lät bra och vad som lät dåligt, vad som behövde 

repas mer på och vad som fungerade bra. Jag ändrade också några grejer i mina arrangemang, men det 

var mest små detaljer som någon voicing etc.  

 

Den första låten vi spelade var ”Peekaboo Peekablues”, och den har många rytmiska klurigheter i sig. 

Det blev en del små felspel, och i mitten av arrangemanget är det en blåsdel, där alla spelar, som var 

lite rörig. Vi repeterade på detta parti några gånger och spelade igenom hela arrangemanget ett par 

gånger innan vi fortsatte med nästa låt. 

 

Första intrycket av ”Blue and Green, with a touch of Brown” var att det inte var några stora problem 

alls. Det är ett lätt arrangemang, och det enda som inte fungerade klockrent var intonation och balans, 

men det visste jag skulle ordna sig längre fram. Samma sak kände jag med ”A Study In Bone”. Det är 

överlag inte arrangerat så mycket i blåset, utan det mesta är trombonmelodi och två stycken 

improviserade solon. 

 

På ”No Blues” så tog det ett tag att komma in i svänget, både för kompet och blåset, och jag var 

tvungen att fundera på vilket tempo jag ville ha arrangemanget i. Den har också några 

taktartsförändringar, vilket alltid skapar förvirring första gångerna, men när alla kommit in i det lät 

förändringarna naturligt. I mitten av arret finns en blåsdel där det händer olika grejer i sektionerna i 

bandet, och det var rätt rörigt första gången, både på grund av det men också taktartsförändringarna. 
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Slutligen repade vi ”The way you look tonight”, och jag blev glatt överraskad över hur bra det gick på 

första genomspelningen. Vi spelade i ett lägre tempo för att göra det lättare för alla att få en 

uppfattning om arrangemanget, och för att hålla ihop arrangemanget. Det är lätt att det sliter och att 

man glider ifrån varandra när man spelar i höga tempon. 

 

Det andra repet med helt band hade vi den 27/2, men mellan första och andra repet så hade vi stämrep 

med varje sektion. Jag tycker att stämrep är ett av de bästa sätten att repa på. Man kan mera noggrant 

gå igenom saker utan att resten av bandet måste vänta, och man får också höra hur hela sektionen låter, 

vilket kan vara svårt att uppfatta när man repar med fullt band. Det är till exempel svårt för 

andratrombonisten och bastrombonisten att höra varandra eftersom att de sitter så långt ifrån varandra. 

Det hjälper också till att spela ihop sig med sektionen. Jag tänker på storband som olika bitar man 

bygger ihop. Fyra små trombonbitar blir en trombonsektion, som man sedan bygger ihop med 

trumpetsektionen och saxofonsektionen, som bildar hela blåssektionen, som man sedan lägger ovanpå 

kompsektionen. 

 

Inför det andra repet med helt band hade jag noterat vad jag ville lägga extra reptid på, samt små saker 

jag vill ändra på, kanske längden på någon ton eller någon fraseringsgrej. Det tredje repet hade vi den 

6/3, och det var vårat genrep, så vi siktade på att spela igenom allt utan avbrott, och efteråt så kikade vi 

på några grejer som inte fungerade perfekt. Väl framme vid konserten så kände jag att allt var under 

kontroll. Alla arrangemang fungerade som de skulle, alla musiker visste vad som skulle göra, vilka 

tider som gällde etc.  

Konserten 

Jag och Erik siktade på att skriva 45 minuter musik var, nog för ett set på 45 minuter, och vi bestämde 

tidigt att vi inte ville att det skulle bli uppdelat så att en spelade alla sina arr i ett set. Detta för att ge 

mer en vanlig konsertkänsla än en redovisning av ett examensarbete. Setlisten blev som följande: 

 

Peekaboo Peekablues 

Complexity of Love (Eriks arr) 

Motljus (Eriks arr) 

A Study In Bone 

No Blues 

 

The Way You Look Tonight 

Wild Flower 

Livejazzbaren (Eriks arr) 

Blue and Green, with a touch of Brown 

Island (Eriks arr) 

 

Vi diskuterade fram och tillbaka hur ordningen på låtarna skulle bli. Vi ville ha så jämnt fördelat som 

möjligt med båda arrangörerna i båda seten, och se till att de tre balladerna (”Complexity of Love”, ”A 

Study In Bone” och ”Blue and Green, with a touch of Brown”), skulle hamna på lämpliga ställen. För 

mig så är de viktigaste delarna i en setlist första och sista låten i varje set, och jag kände när jag skrev 

arret på ”The Way You Look Tonight” att den skulle passa bra som öppningslåt i andra set. ”Peekaboo 

Peekablues”, med sitt tassande intro funkade bra som första låt på konserten, speciellt när den går över 

till solo på helt vanlig blues. Det ger både musikerna och publiken en lagom uppvärmning för resten 

av konserten.  

 

Jag var nervös minuterna innan vi skulle börja spela, men så fort vi kom igång så kände jag att hela 

bandet var med på noterna, att alla kände ett lugn inför det som komma skulle. Jag är väldigt nöjd med 

hur varje arrangemang blev, med ett litet undantag för ”No Blues”, och det blev inga stora misstag. 

Några små missar blev det, men inget som förstörde helheten. Jag kände att varje arrangemang lät som 
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jag tänkt, och att alla musiker i bandet verkligen gav lite extra för att det skulle bli en så bra konsert 

som möjligt. Jag var lite extra orolig för arrangemanget på ”The Way You Look Tonight”, mest för det 

höga tempot. Trots att man har repat mycket så kan hamna i ett nästan panikliknande tillstånd i sådana 

tempon, så att man slutar lyssna på kompet och resten av bandet och glider iväg i ett eget tempo. 

Några partier i arret är känsligare än andra, och jag märkte av att det var på väg att glida isär då, men 

det gick aldrig så långt att det gled isär helt. 

 

Angående ”No Blues” så var det det enda arrangemanget där jag kände att jag behövde krysta fram 

idéer när jag skrev det, vilket sällan leder till fin musik. Resultatet blev att jag upplevde arrangemanget 

som lite rörigt, speciellt i jämförelse med mina andra arrangemang. Blåssektionen är på några ställen 

uppdelad i tre grupper, melodi, motmelodi och ackord, och jag kände att vi inte riktigt hittade rätt 

balans mellan delarna. Jag tror att det mest beror på arrangemanget, men kanske också på att vi la lite 

för lite reptid på låten. 

 

Jag är också nöjd med min egen insats, framför allt de solon jag spelade, med undantag för solot jag 

hade på ”Livejazzbaren”, en snabb låt i moll. Det är verkligen inte hemmaplan för mig, men jag tog 

mig an utmaningen, och är ändå ganska nöjd med resultatet. Som första trombonist kände jag att jag 

fick ut det jag ville ur min trombon. Soundet, intonationen och fraseringen var på plats.  

 

 

Reflektion 

 

Om man ser tillbaka på min ursprungliga tanke med konserten så är det ju en del saker som blev 

annorlunda än tänkt, framför allt hur jag hade tänkt att bandet skulle se ut innan Erik kom in i bilden, 

och antalet nya kompositioner. Jag är otroligt nöjd med resultatet, bandet levererade mycket mer än 

jag hade trott var möjligt, och arren funkade bättre än jag hade vågat hoppas på. 

 

Trombon i sektion kontra solospel och andra tekniska aspekter 

 

Hösten 2018 började jag ta lektioner av Magnus Svedberg, och vi pratade om olika tekniska aspekter 

så som sound, register, och att kunna röra sig över hela registret på ett smidigt sätt och samtidigt 

behålla soundet. Detta har jag haft väldigt stor nytta av i mitt examensarbete. Det är många av låtarna 

som har ett väldigt brett registeromfång, till exempel ”A Study In Bone”, som rör sig mellan stora E 

och tvåstrukna Eb (Se bilaga. Trombon 1, takt 39-43). Magnus pratade också en del om uthållighet, 

hur man spelar på ett sätt som gör man inte blir trött så fort, vilket visade sig användbart på ”A Study 

in Bone”, där jag spelar nästan fem minuter i sträck, först melodi, sedan improviserat solo. Det är 

otroligt påfrestande för läpparna, och det hade kanske inte varit möjligt utan lektionerna med Magnus. 

 

Eftersom att jag har lagt det mesta av mitt fokus på tekniska aspekter senaste året, har områden som 

improvisation kommit lite i skymundan. Detta blev uppenbart för mig när jag började kolla in de solon 

jag skulle spela på konserten, på ”A Study In Bone”, ”Livejazzbaren” och ”Wild Flower”. Samtliga 

låtar har avancerad harmonik, och ”Livejazzbaren” går dessutom i ett högt tempo. Jag spenderade 

mycket tid i veckorna innan konserten med just de här låtarna, och kände att resultatet blev bra, 

förutom på ”Livejazzbaren”, som jag nämner tidigare. Att improvisera över sådan harmonik i ett så 

högt tempo är helt enkelt över min nivå. Jag är inte så stark harmoniskt och det räcker inte för mig att 

öva enbart på den här låten, utan jag skulle behöva gå tillbaka och öva på grundnivå, saker som skalor 

och fyrklanger etc. För mig blir problemet framförallt att jag inte är nog snabbtänkt. Det sitter inte så 

mycket i instrumentet, utan det är hjärnan som jag skulle behöva träna upp i det här fallet. Sedan finns 

det också en teknisk aspekt här, och det är åttondelsflödet. Jag använder mej enbart av enkeltunga, 

vilket fungerar bra upp till kanske 220 slag i minuten, men efter det blir det väldigt svårt att spela 

långa flöden med åttondelar. Jag har det senaste året helt enkelt valt att inte lägga tid och energi på 

dom här sakerna. Istället har jag lagt det på andra tekniska aspekter, såsom sound, höjd och 
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uthållighet. Detta är ett problem för mig, jag vill gärna vara en bra solist, men jag vill hellre vara en 

bra sektionsmusiker, och jag har inte tid och energi för att utvecklas på båda områdena samtidigt, utan 

måste välja vad jag ska jobba med. 

 

I mina egna arrangemang har jag skrivit några väldigt utmanande saker för mig själv, med stora 

registeromfång och stora intervallsprång, och långa, fysiskt krävande partier. Jag har alltid tyckt om att 

spela i högt register på trombon, och det visar sig framförallt på ”A Study In Bone” och ”The Way You 

Look Tonight”. Detta har såklart krävt en del övning, både på arrangemangen i fråga, men även 

allmänt i min övningsrutin. Det krävs både att man har bra fundament att stå på, att ens tekniska 

färdighet är nog hög, och man måste även kolla in sina egna stämmor för att veta hur fraserna ska låta 

osv. I Eriks arrangemang finns också en del utmanande partier som jag har behövt lägga ner en del tid 

på. 

 

Att leda ett storband är en sak, jämfört med att i musiken leda en trombonsektion, som är en helt annan 

sak. Jag tänker på det i två delar, musikaliskt och socialt. Musikaliskt så måste man som 

förstatrombonist ha väldigt god förståelse för musik, både allmänt, men också i den musiken man ska 

framföra. Som jag nämner tidigare så är det viktigt att lyssna på musik för att skapa en egen 

uppfattning om hur man vill uttrycka sig när man själv spelar musik. Jag har lyssnat mycket på 

storbandsmusik i mitt liv, och det har lagt en bra grund för mig att stå på inför detta projekt. Jag 

spenderade också mycket tid på att öva på låtarna, framförallt Eriks låtar, dels för de var svåra, men 

också för att jag aldrig hade hört de låtarna förut. Eftersom att jag har arrangerat min musik själv så 

visste jag, innan jag hade övat en enda ton på mina egna stämmor, hur det skulle låta. Utöver det så 

krävs bra timing, och goda öron för intonation och balans, och man måste ha god teknik, framförallt i 

det höga registret, eftersom att man spelar mycket i det registret. Efter att jag började studera för 

Magnus har jag blivit bättre på alla dessa saker, och jag kände efter examenskonserten att jag 

presterade på toppen av min nivå inom alla dessa områden. Jag pratade också med de andra 

trombonisterna, och de var väldigt nöjda med alla aspekter av mitt ledarskap, vilket leder in på den 

sociala biten. Som jag tidigare nämnt så är det otroligt viktigt att man har gott självförtroende när man 

ska spela musik, och jag har varit noggrann med att uppmuntra alla i trombonsektionen när de gjort 

något bra. Det fanns också tillfällen då jag själv inte visste hur jag tyckte att en fras skulle spelas, och 

då frågade jag de andra i sektionen om de hade några förslag. Det är viktigt att man kan samarbeta på 

detta sätt, så att det inte blir för mycket diktatur, vilket sällan är något som alla mår bra av. 

 

Som tidigare nämnts så vill jag belysa skillnaden mellan att spela trombon i en sektion och att spela 

solo, och jag har kommit fram till att den största skillnaden för mig är hur jag förhåller mig till time. 

När jag spelar i sektion så försöker jag vara så rytmiskt exakt som jag kan, med undantag för vissa 

fraser då jag tycker att det lämpar sig att hänga lite. Om jag skulle spela på ett sådant sätt när jag spelar 

solo så tror jag att det skulle upplevas som lite stressat och inte särskilt svängigt. Istället så försöker 

jag vara lite längre bak i time, vilket jag tycker passar bättre när man spelar solo. Att i ena stunden 

sitta i sektion och spela på ett sätt, för att sedan ställa sig framför bandet och spela på ett helt annat sätt 

är mycket svårt, och något jag känner att jag måste arbeta mer med. Jag ser mig själv mer som en 

sektionsmusiker än en solist, och känner att jag ligger lite för långt fram i time när jag spelar solo. En 

annan aspekt som skiljer sig är dynamik och sound. När jag spelar i sektion så spelar jag generellt 

ganska starkt, dels för att det ofta är hög dynamik i storband, men också för att det ska vara tydligt för 

understämmorna så att de kan följa mig. Jag använder mig också av ett ganska tjockt och nästan hårt 

sound, med väldigt starka och tydliga ansatser, som jag tycker passar bra för storband. Det skulle dock 

inte fungera lika bra för solistspel, då jag istället försöker använda ett rundare sound med mycket 

mjukare ansatser. Jag spelar också generellt lite svagare, speciellt om jag spelar i en mick, vilket är 

vanligt på storbandskonserter. För att ytterligare spinna vidare på det så vill jag jämföra skillnaden att 

spela i sektion i storband med att spela i mindre grupp, t.ex. när man spelar solo i storband, eller i en 

kvintett eller liknande. När jag spelar storband så är jag främst fokuserad på mig själv, och i andra 

hand timingen. Vad jag menar med det är att jag tänker mycket på nästa fras jag ska spela, och hur den 

ska spelas, hur jag vill att den ska låta. Allt detta i förhållande till hur bas och trummor spelar, deras 

timing. I en mindre grupp så tänker och lyssnar jag mycket mer på vad som händer runt omkring mig. 

Till exempel så kanske pianisten spelar något rytmiskt som jag reagerar på och svarar på det med 
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något jag tycker passar. En uppenbar anledning till detta tror jag är att i storband så är en stor del av 

musiken arrangerad. Jag, och alla andra, vet exakt vad som ska spelas och när det ska spelas, medans i 

en mindre grupp är det inte lika bestämt hur musiken ska ta sig framåt, och det krävs alltså att samtliga 

musikanter lyssnar på ett annat sätt vad de andra gör, och utifrån det bestämma vad man själv ska 

göra, så att man tillsammans kan föra musiken i en gemensam riktning. Såklart så måste man lyssna på 

varandra oavsett vilken musik man spelar, men jag upplever ändå att det är annorlunda i en mindre 

grupp. Det är också ett helt annat fokus från lyssnarens håll. När man spelar i sektion så är man bara 

en del i hela ljudbilden, man är inte i fokus, vilket man är i en mindre sättning, speciellt som blåsare 

eller sångare. 

 

Bandet har ju inte funnits så länge, och vi har följaktligen inte spelat tillsammans så mycket, så det 

finns utrymme för att vi ska kunna bli ännu mer samspelta i framtiden, till exempel inom områden som 

intonation och balans. Det finns också några partier i mina arrangemang som skulle behöva mer reptid, 

vilket vi ska titta på och repetera inför kommande konserter med bandet. Om man tittar närmare på 

trombonsektionen och mitt eget spel så är jag väldigt nöjd, men det finns såklart utrymme för 

förbättring. Det finns många olika sätt att spela en och samma fras; hur man förhåller sig till timing, 

dynamik, attack, sound och hur man väljer att frasera den. Sällan har fyra individer exakt samma 

uppfattning om hur en fras ska spelas, och det är en anledning till att man har bestämt att en person 

leder sin stämma. Förstastämman bestämmer, och understämmorna följer. Det låter lättare än det är i 

verkligheten. Jag tycker att vi i denna trombonsektion har hittat en bra balans dynamiskt mellan 

stämmorna, det blir en jämn ljudbild, så det område jag tycker kan förbättras mest är timing. Generellt 

så vill jag ligga ganska långt bak i time och spela rätt hängigt, och jag upplevde att vi inte alltid hade 

samma uppfattning om det. För att utveckla detta tror jag att vi skulle behöva stämrepa och prata om 

och spela igenom de fraserna jag tänker på. Ett annat viktigt moment är intonation, och för det mesta 

fungerade det bra på konserten, men även där fanns det tillfällen då det hade kunnat vara bättre. 

Problemet med intonation för mig är att det vissa dagar fungerar hur bra som helst, och andra dagar 

mycket sämre. Det är helt enkelt lite dagsform, men det går alltid att höja sin lägstanivå. Även här 

skulle vi behöva spela igenom varje fras och lyssna på intonationen. Detta resulterar ofta i att man 

hittar in i klangerna och lär sig hur varje ton låter i förhållande till de andra tonerna. För min egen del 

som sektionsledare så har jag senaste året försökt hitta balansen i hur mycket jag kan göra av varje 

fras. Som sektionsledare förväntas man frasera, att dra i timingen i frasen, att vara dynamisk och att 

göra toner kortare eller längre än de står i noterna. Detta är saker som inte står i notbilden, utan något 

som man själv måste bestämma hur man vill göra, och hela anledning till att detta ska göras är för att 

ge mer liv åt musiken. Jag tycker att det svåra är att veta när, hur, och hur mycket man ska göra av 

varje fras. Blir det för mycket så kan det sticka ut för mycket från vad resten av bandet gör, och det 

blir också svårt för sektionen man leder att följa en. Fraserar man för lite så kan det bli tråkigt. En stor 

del i att leda en sektion är att hitta balansen i allt detta, och det är något jag kommer att fortsätta jobba 

med hela livet. Några saker som jag lärt mig för att utveckla detta är att först och främst lyssna på 

musik. Ofta så finns det musik som har liknande fraser som ens egen musik, och att lyssna på det kan 

ge en uppfattning om hur man vill spela det i sin egna musik. Jag måste själv veta hur jag vill att något 

ska låta innan jag spelar det. Utöver det så hjälper det att öva på fraserna, vilket ger en uppfattning om 

hur de låter, och vad jag skulle kunna göra av dem. Att spela in allt man spelar är också väldigt 

effektivt, både övning och repetition. Det ger ofta ett väldigt annorlunda perspektiv att lyssna på något 

man spelat in, jämfört med hur det kändes när man spelade det. 

 

 

 

 

Socialt 

 

Efter konserten fick jag kommentarer som: ”Det verkar vara väldigt god stämning i bandet” och ”Bra 

planerad konsert med en fantastiskt demokratisk grundsyn”. Som tidigare nämnt så har vi valt 
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medmusiker som vi tycker om och är bra att ha att göra med. Det visade sig att det är otroligt viktigt, 

och jag tror att det gynnar musiken om alla känner att deras roll är viktig. En av de viktigaste sakerna 

när man ska spela musik är självförtroende, och jag tror att ett sammanhang där man känner att man är 

viktig höjer ens självförtroende. Det märkes på konserten hur varje enskild musiker gav allt och lite till 

för musiken, i ensemblespelet men kanske framförallt som solister. Alla i bandet utom första trumpet 

och bastrombon hade solo, och alla tog verkligen för sig när det var deras tur. Många i bandet har 

också kommenterat på att vi har haft tydliga och effektiva rep, vilket är något både jag och Erik tycker 

är viktigt och direkt avgörande för hur en konsert blir.  

 

Jag har inte så ofta varit ledare för ett projekt, men känner att jag har gjort ett bra jobb. Jag försöker 

alltid hitta en lagom nivå mellan skämtsamhet och seriositet för att skapa en så god stämning i gruppen 

som möjligt, och jag är alltid noga med att berömma folk för det de gjort bra, samtidigt är jag inte rädd 

för att säga till om jag tycker att något är fel eller dåligt. 

 

Administrativt arbete 

 

Något jag visste skulle bli svårt inför konserten var det administrativa arbetet, och jag försökte se till 

att lägga upp en tydlig plan för mig själv vad jag skulle göra och när. Det visade sig snabbt att det är 

helt avgörande att den som leder bandet har koll på varenda detalj för att inte massvis med tid ska gå 

till spillo. Jag och Erik såg tidigt till att boka in alla rep, att fixa lokaler att repa i, att se till att alla 

saker vi behövde skulle finnas på plats i rummet, att vara där i god tid innan för att ställa upp saker och 

för att ge utrymme att lösa eventuella problem som skulle uppstå. Av alla saker jag lärt mig detta 

projekt så är nog dom administrativa bitarna några av de allra viktigaste. 

 

Komponerandet och arrangerandet 

 

På det musikaliska planet skedde stora förändringar. De två kompositionerna som jag påbörjade 

sommaren 2018 ligger fortfarande ofärdiga och väntar på att fortsättas med. I båda fallen så fick jag en 

idé, i den ena låten ett pianointro, i den andra en melodislinga på 8 takter. Problemet som uppstod sen 

var att det inte kom några idéer på hur jag skulle fortsätta med låten och med arrangemanget. Att 

komma vidare när jag kört fast är något som jag fortfarande inte vet lösningen på, och är definitivt 

något som jag ska fundera vidare på efter detta projekt. Jag tror att när jag ska komponera ny musik så 

ska jag försöka skriva klart låten, det vill säga melodin och harmoniken, innan jag börja arrangera den. 

De två låtarna som jag inte blev klar med komponerade jag på så sätt jag att skrev för hela storbandet 

på en gång, och då slutade det dyka upp idéer i huvudet. De fyra låtarna som jag komponerat sedan 

tidigare är alla skrivna för kvartett eller kvintett, och storbandsarrangemangen har kommit till långt 

senare. De låtarna var helt enkelt inte skrivna med ett storband i bakhuvudet. Jag ska försöka ta upp de 

ofärdiga låtarna och titta på dem från en ny vinkel. 

 

Angående arrangemangen så är jag närmast förvånad över hur bra de har fungerat. Jag har skrivit 

endast två storbandsarrangemang innan detta projekt, så jag hade inte så mycket erfarenhet av själva 

arrangerandet när jag började. Att jag genom åren 0har spelat mycket storband är något som absolut 

ligger till grund för att dom fungerade så bra, och det har gett mig många olika uppfattningar om hur 

ett arrangemang kan fungera, eller inte fungera för den delen. Utöver det så är min far amatörarrangör, 

och har genom hela mitt liv skrivit många storbandsarrangemang för hans egna storband. Jag har ofta 

suttit med och lyssnat, frågat och bollat idéer med honom. Man kan säga att jag har en god idé om hur 

jag vill att ett storbandsarrangemang ska låta och hur det ska vara uppbyggt, men att jag saknar det 

faktiska hantverket, hur man voicar blås, hur man skriver kompstämmor etc. Efter detta projekt så har 

jag lärt otroligt mycket om alla dessa saker! 
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Jag har varit otroligt noggrann med mina arrangemang. Jag har gått igenom artikulationen på varje 

fras, dynamiken i varje parti, och tittat igenom varje enskild stämma för att se att allt ser okej ut. 

Resultatet blev att det på repen har varit väldigt lite frågetecken om saker i arrangemanget. Några 

frågor dyker alltid upp, och det var förväntat, men på det stora hela gick inte mycket tid åt till 

oklarheter i arrangemangen. Min far har alltid sagt att allt ska stå i arrangemanget, och att inga frågor 

ska behöva ställas för att genomföra låten. Det är inte så lätt att uppnå, men det är något som jag har 

haft i åtanke när jag har skrivit. Jag hade en träff med arrangören Mats Hålling då vi kikade på mitt 

arrangemang på ”The Way You Look Tonight”, och han hittade oklarheter i fraseringen i nästan 

varenda fras. Det var en ögonöppnare för mig, och efter den lektionen så gick jag återigen igenom alla 

arrangemang för att reda ut hur jag ville att varje fras skulle spelas.  

Framtiden 

 

En av de allra roligaste sakerna med detta projekt är att vi ska göra ytterligare två konserter, en på 

Fasching på deras evenemang Jazzlab, som görs i samarbete med KMH, och en på Teater Lederman, 

där Mats Holmquist har anordnat en serie konserter för storband i Stockholm. Efter att ha lagt ner så 

mycket tid och energi på detta så kändes det naturligt att söka efter fler spelningar för bandet. Vi 

blickar dessutom ännu längre framåt i tiden, och funderar på om vi ska söka stöd för bandet för att 

göra spelningar med större budget. Till de kommande konserterna använder vi samma repertoar, men 

om det blir fler konserter så kommer jag att arrangera mer. Jag ska absolut ge de ofärdiga 

arrangemangen en chans till, och försöka komponera ny musik. Eventuellt kommer vi också att släppa 

fram andra arrangörer ur bandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


