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I 

Abstract 

 

This project deals with the different aspects and problems that I associate with 

being a soloist with a big band, playing my own music. I put together a big band 

with some of my favorite musicians, wrote four arrangements on original tunes 

and played them on a concert at The Royal College of Music on the 7th of March 

2019. In the arranging process, I tried to focus on making my trumpet playing 

sound as natural as possible. The goal throughout the whole project has been to 

make the music match my trumpet playing and improvisational sound.
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1. Syfte 

 

1.1. Bakgrund 

Redan i mycket unga år fångade jazzorkestern, storbandet, mitt intresse. Via mina föräldrar 

fick jag höra inspelningar av bland andra Duke Ellington1, Count Basie2, Thad Jones3 och 

Toshiko Akiyoshi4, vars musik alltid har fascinerat mig enormt. Sedan 13 års ålder har jag 

spelat i många olika storband med olika inriktningar. Under åren på Kungliga 

musikhögskolan har jag skrivit en del egna arrangemang och därigenom försökt hitta min 

egen röst inom storbandsmusiken. Det är en gammal dröm att framträda som solist med 

storband och spela egen musik och egna arrangemang så därför handlar det här projektet om 

just det: att vara solist med storband i egenskriven musik.  

 

1.2. Frågeställning 

Att vara solist med storband i egenskriven musik innebär en rad svårigheter. En av dessa 

ligger i att framföra egen musik i allmänhet. Jag känner mig sällan lika bekväm och 

musikaliskt övertygad när jag spelar mina egna kompositioner jämfört med när jag spelar en 

vanlig jazzstandardlåt till exempel. Det borde inte vara på det sättet, eftersom man får ännu 

mer egen makt över det musikaliska uttrycket när man spelar en originalkomposition jämfört 

med något som någon annan har skrivit. Jag tror att förklaringen dels ligger i att mina 

kompositioner ofta är ganska krångliga i formen och harmoniken. Dels tror jag att det beror 

på att jag i samband med den ökade musikaliska ”makten” känner ökad press att leverera 

någonting som jag kan stå för fullt ut, vilket förmodligen stör själva framförandet av musiken.  

En annan svårighet är att vara solist med storband i allmänhet. Det innebär ofta tvära kast 

mellan att spela sin stämma i sektionen väldigt noggrant och precis så som arrangören har 

tänkt sig och anpassa sig efter hur förstastämman i sektionen fraserar och att plötsligt vara 

mitt i improvisationssituationen där det gäller att vara kreativ och lyssna inåt på sig själv och 

att försöka skapa någonting tillsammans med kompsektionen. Dessutom blir det ofta så med 

storband att man som solist står långt ifrån kompet, vilket leder till dåligt ljud och dålig 

kontakt.  

 

1 Edward Kennedy ”Duke” Ellington, amerikansk jazzpianist och orkesterledare, f. 1899, d. 1974 

2 William ”Count” Basie, amerikansk jazzpianist och orkesterledare, f. 1904, d. 1984 

3 Thaddeus Joseph ”Thad” Jones, amerikansk jazztrumpetare och orkesterledare, f. 1923, d. 1986 

4 Toshiko Akiyoshi, japansk jazzpianist och orkesterledare, f. 1929 
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Naturligtvis är det som relativt oerfaren arrangör ganska svårt och tidskrävande att skriva 

för storband. Att behålla sin konstnärliga vision och kontrollera den estetiska karaktären, 

samtidigt som man tar hänsyn till alla ovan nämnda aspekter, kräver mycket kunskap och 

erfarenhet. Detta projekt blir alltså ett utmärkt tillfälle för mig att utvecklas som arrangör och 

solist. Frågeställningen lyder därmed enligt följande: hur kan jag göra mig så bekväm som 

möjligt som solist med storband, i min egen musik? 

 

 

2. Process 

 

2.1. Planering 

Under våren 2018 hade en grupp KMH-studenter, däribland jag och trombonisten Lars 

Ullberg, ett samtal om vad alla skulle göra för examensarbeten. När det visade sig att både jag 

och Lars var inställda på att göra ett storbandsprojekt kände vi båda i princip omgående att vi 

självklart skulle samarbeta och göra ett gemensamt projekt, fast med var sin inriktning på 

själva arbetet. Det underlättar enormt om man är två personer som delar på administrationen, 

som att kontakta alla musiker, boka konsert, boka repetitioner, ordna vikarier och 

marknadsföra. Särskilt i det här fallet när det är så många musiker inblandade.  

Nytt för i år på KMH är att vi var tvungna att välja om vi ville göra en studioinspelning 

eller konsert. Både jag och Lars tyckte att det dels är roligare med en konsert, dels att musiken 

skulle göra sig bättre live än i studio. Vi bokade konsertdatumet 7:e mars i Kungasalen. Ett 

storband fyller upp scenen i lokalen så pass bra och vi hoppades kunna dra dit så mycket folk 

att det inte skulle kännas tomt. Lilla salen hade varit för trång och Nathan Milsteinsalen hade 

inte passat bra rent akustiskt på grund av den långa efterklangen.  

Speciellt med tanke på att så många musiker är inblandade satsade vi på ett minimalt antal 

repetitioner. Vi bokade ett rep på fyra timmar 28/1, ett rep på tre timmar 27/2 och ett genrep 

6/3 på två och en halv timme. Detta plus ett sektionsrep per sektion ansåg vi skulle räcka. 

Träblåssektionen fordrade dock två sektionsrep på grund av en del frånvaro på de andra repen.  

Utöver själva examenskonserten 7/3 bokade vi in ytterligare två spelningar. Den ena som 

en del av Jazzlab-serien på Fasching, 25/3, och den andra som en del av Stockholm Big Band 

Community-serien på Teaterstudio Lederman, 29/5. Jag tycker alltid att det känns bra att när 

man ändå har satt ihop ett projekt, skrivit musik och repeterat, göra ett par framträdanden och 
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inte bara ett enda. Då får musiken chans att växa och fler människor får chans att ta del av 

den. Dessutom har vi visionen att fortsätta driva bandet vidare.  

Arbetet med administrationen delade jag och Lars upp till viss del mellan varandra. Till 

exempel fixade Lars spiralbindningsmaskin och lamineringsmaskin till partituren och bokade 

replokal medan jag ordnade repvikarier och skrev promotionstext. Jag planerade 

arrangerandet så att jag skulle bli klar med ett arrangemang var tredje vecka. Det var uträknat 

med mycket god marginal till första repet, så att eventuella förseningar inte skulle stjälpa 

projektet. I det här skedet skapade jag ett dokument där jag antecknade allt det praktiska som 

behövde göras, beslut som togs, tidsplanen och en översikt över alla arrangemangen och deras 

innehåll.  

 

2.2. Bandet 

Eftersom jag och Lars gör en gemensam konsert och delar band valde vi musiker tillsammans. 

Hänsyn togs till många olika aspekter, såsom förmåga att spela i sektion, solistisk förmåga, 

notläsningsförmåga, förmåga att spela biinstrument (gäller träblåssektionen), storbandsrutin, 

tillgänglighet, intresse och social samhörighet. Utvalda musiker blev som följer. 

 

Träblåssektionen:  

Sebastian Jonsson – altsax 1, sopransax, flöjt 

Leonard Werme – altsax 2, flöjt 

Björn Bäckström – tenorsax 1, klarinett 

Samuel Muntlin – tenorsax 2, klarinett 

Emma Josefsson – barytonsax, basklarinett 

 

Trumpet- och flygelhornsektionen: 

Isac Åberg – trumpet 1, flygelhorn 

Max Stark – trumpet 2, flygelhorn 

Linnea Jonsson – trumpet 3, flygelhorn 

Emma Granstam – trumpet 4, flygelhorn 

 

Trombonsektionen: 

Lars Ullberg – trombon 1 

Agnes Darelid – trombon 2 

Hampus Adami – trombon 3 
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Simon Skogh – bastrombon 

 

 

 

Kompsektionen: 

Mattias Olofsson – gitarr  

Anna Gréta Sigurðardóttir – piano 

Johan Tengholm – kontrabas 

Oscar Johansson Werre – trummor  

 

Värt att notera är att jag själv inte ingår i bandet, vilket diskuteras under arrangeringsdelen av 

uppsatsen. Ett par musiker som var tilltänkta från början tvingades lämna återbud av olika 

anledningar. Efter överläggning med Lars kontaktades omgående en ersättare. 

 

2.3. Val av kompositioner 

En central punkt i syftet att bli bekväm som solist med storband i sin egen musik är att välja ut 

lämpliga kompositioner som grund för arrangemangen. Det finns oerhört många aspekter att 

ta hänsyn till i denna fråga. Till att börja med så bestämde jag mig i ett ganska tidigt skede för 

att inte skriva något nytt till detta projekt. Det hade blivit ett alltför stort moment utöver det 

redan mycket omfattande arbetet med arrangerandet. Därför bestämde jag mig för att välja ut 

några av de låtar som jag skrivit de senaste åren. Jag gjorde en sammanställning av cirka 10 

låtar och valde av dessa ut fyra stycken som jag tänkte skulle passa bra ihop: en ballad, en lite 

mer lyrisk låt i medium-upptempo, en vals och en snabb och ösig låt i moll. Ett eventuellt 

femte arrangemang lämnade jag obestämt, för att se om jag skulle hinna skriva fem arr, för att 

se om det skulle rymmas i programmet (beroende på hur långa de andra arren skulle bli) och 

hur de andra arren skulle te sig. Nedan följer beskrivningar av de kompositioner som jag 

valde ut. 

 

2.3.1. Complexity of Love 

Den här låten visste jag nästan direkt att jag ville arrangera. Den främsta anledningen är att 

själva kompositionen i grunden har hämtat inspiration från ett av mina 

favoritstorbandsarrangemang, nämligen Bob Brookmeyers5 First Love Song. Den låten består 

 

5 Robert ”Bob” Brookmeyer, amerikansk ventilbasunist och kompositör, f. 1929, d. 2011 
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av en mycket enkel melodi i Eb-dur, i huvudsak baserad på fjärdedelar. Spänningen i låten 

kommer framför allt av den mycket komplicerade harmoniken och de kärva understämmorna. 

Jag upplevde kontrasten mellan den enkla melodin och utmanande harmoniken som så 

fantastiskt vacker så jag skrev en egen komposition med samma idé och kallade den för 

Complexity of Love. Jag ville absolut höra min låt spelas av ett storband lika vackert som First 

Love Song. Därför kändes Complexity of Love som ett självklart val av ballad till projektet. 

2.3.2. Island 

Island (engelskans ord för ö, inte nordiska landet i Norska havet) är en medium-upptempolåt i 

G-dur med en ganska långsam, svepande melodi och en harmonik som i stor utsträckning 

bygger på kvintfallande maj7-ackord (noteras hädanefter 7), till exempel C7 – F7 – Bb7 

– Eb7 – Ab7, och mollsubdominant-förhållanden (till exempel Cm6 – G7 eller Ab7 – 

G7). Den här låten, till stor del genom harmonisekvenserna, fångar en lyrisk och linjär ådra 

hos mig som jag själv uppskattar och vill lyfta fram. Med linjär menar jag att jag tycker om 

när mina improviserade melodier kan flöda i långa linjer, utan att begränsas av låtens form 

eller harmonik. Min linjära ådra har kommenterats i positiva ordalag av andra musiker som 

jag själv uppskattar mycket, såsom saxofonisterna Fredrik Ljungkvist, Robert Nordmark och 

Håkan Broström.  

 

2.3.3. Motljus 

Detta är en vals som likt Island framhäver en linjär ådra hos mig, fast snarare genom dess 

udda form än genom harmoniken. Formen kan delas in i antal takter om 7 – 12 – 7 – 8 – 16 – 

7 – 10. Att spela långa linjer mot en udda form skapar en skön spänning som jag gillar skarpt. 

Vidare är jag nöjd med låtens melodi, som i sin första (och återkommande) fras innehåller ett 

språng (med en genomgångston emellan) på en stor septima. Ofta upplever jag melodier som 

innehåller en stor en stor septima som vackra.  

 

2.3.4. Livejazzbaren 

Förutom det linjära och lyriska finns det även en sida av mig som är lite mer brutal. Jag är 

väldigt svag för svängig högenergi-jazz med ett ton- och harmonispråk som kretsar mycket 

kring kvartsintervall, pentatonik och olika överlagrade strukturer. Livejazzbaren är en sådan 

låt, både melodiskt och harmoniskt. Som högenergilåt valde jag mellan den och framför allt 

en annan låt men den här vann på grund av att jag intuitivt fick många idéer om 



 9 

arrangemanget, mycket inspirerat av Bob Mintzers6 arrangemang på Herbie Hancocks One 

Finger Snap och Eye of the Hurricane.  

 

2.4. Arrangerandet 

Som förklarats i bakgrunden så är en av utmaningarna med att vara solist med storband att 

snabbt växla mellan att spela i sektionen och att improvisera. Därför bestämde jag mig för att 

inte vara med och spela i sektionen alls, utan bara vara solist (Lars, som har ett annat fokus i 

sitt arbete, valde att sitta med i sektionen). Det finns även andra fördelar med att ha en 

bandmedlem utanför sektionerna, såsom att dirigera rubaterade passager, slå in och av 

fermater och signalera passager som kommer ”on cue”. Dessutom är det mycket effektivt att 

under repetitionerna ha någon som kan höra bandet utifrån, ge återkoppling på hur olika saker 

spelas och leda repen.  

En annan genomgripande aspekt av arrangerandet handlar om solobakgrunder. Personligen 

tycker jag i många fall att solobakgrunder kan komma i vägen för kommunikationen mellan 

solist och kompsektion. Därför har jag varit sparsmakad med användandet av bakgrunder till 

solon och bara använt mig av det i ett par specifika fall. Nedan följer en genomgång av varje 

enskilt arrangemang, hur jag tänkt kring olika aspekter av musiken. 

 

2.4.1. Complexity of Love 

Den här låten valde jag att arrangera först, eftersom jag hade en väldigt tydlig idé om hur 

arrangemanget skulle byggas upp. Instrumentationsmässigt ville jag komma åt en liknande 

klang som First Love Song med flöjt i båda altsaxstämmorna, klarinett i tenorsaxstämmorna, 

basklarinett i stället för barytonsax, flygelhorn i stället för trumpet och bucketsordin i 

trombonsektionen. Det ger en rund och varm men samtidigt lätt och luftig klang i 

blåssektionen. Följt av en liten introduktion i träblåset, baserad på låtens slutfras, ville jag 

spela första versen av låten på duo med piano, rubaterat. Sedan träder hela blåset in och 

liksom i First Love Song ligger blåssektionen tätt i understämmorna, med flygelhorn, flöjt och 

gitarr på melodin (gitarr endast i Complexity of Love och inte i First Love Song). 

Emellertid är låtens grundstruktur enormt komplicerad att improvisera över, i och med att 

den byter tonalitet nästan varje fjärdedel. För att göra den mer spelbar skrev jag en separat 

ackordsform som solounderlag, baserad på inslag av temat på låten och diverse harmoniska 

förlopp som jag själv gillar att spela över i balladstuk. Nedan visas temastrukturen av 

 

6 Robert Alan ”Bob” Mintzer, amerikansk saxofonist och kompositör, f. 1953 
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Complexity of Love samt den för det här projektet tillskrivna soloformen. Notera den kraftigt 

förenklade harmoniken i soloformen, som hämtar vissa element från temat.  
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 Fig. 1. Temastrukturen av Complexity of Love 

 

 

 

Fig. 2. Soloformen till Complexity of Love 

 

I det här arrangemanget har jag infört lite blåsbakgrunder till flygelhornsolot. Detta för att jag 

tycker att det inte kommer så mycket i vägen när man spelar ballad och jag ville ha med lite 

orkester i ljudbilden. Därför skrev jag lite svepande, inte alltför dramatiska bakgrunder till 

andra halvan av solot, med träblåset i fokus. 
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Flygelhornsolot följs upp av en fri pianokadens och ett rubaterat men något raskare 

trombonparti. Därefter spelas sista versen på låten med en avslutande del som baseras på 

omtag av låtens sista fras. Det hela slutar på ett ackord som jag tycker passar låtens språk och 

estetik, nämligen en Eb-treklang med både dur- och mollters. Medan slutackordet klingar 

spelar pianot, återigen inspirerat av First Love Song, en fras ensam. I slutfrasen på Complexity 

of Love citerar pianot jazzstandardlåten The Song Is You. Dels för att jag tyckte att 

tritonussprånget i frasen passade in, dels för att jag ville citera en annan låt på temat kärlek.  

 

2.4.2. Island 

En av de musikaliska situationer som jag känner mig som mest fri och hemma i är när jag 

spelar på duo med trombonisten Hampus Adami. Vi hittar varandra på ett mycket 

okomplicerat sätt, som bäddar för gediget samspel och spontanitet. Därför ville jag ha ett 

inslag i konserten där jag och Hampus spelar duo. Min komposition Island kunde tänkas passa 

bra för detta, då den dels i sitt originalarrangemang (ursprungligen skriven för sextett) 

innehåller ett parti med kollektiv improvisation, dels är melodin och harmoniken skriven 

utifrån en tvåstämmig idé. Sålunda arrangerade jag Island som en feature för mig själv och 

Hampus.  

Melodin i G-dur arrangerades med mig och Hampus i centrum och en hel del 

bakgrundsstämmor och motmelodier i övriga orkestern, för att måla upp ett skönt, linjärt 

ljudlandskap. Därefter följer ett trombonsolo över formen, utan bakgrunder. Efter det kommer 

ett ganska långt ensembleparti, där jag verkligen använt mig av ett horisontellt tänk med flera 

parallella melodier och inte så mycket homofont ensemblespel. Mycket inspiration hämtas här 

från pianisten och kompositören Rainer Tempel7, som varit en av mina starkaste influenser 

under hösten då arrangemangen skrevs, och då inte minst från hans album Sophistication.  

Ensemblepartiet följs upp av trumpetsolo, som går in i en 8-takters ackordsvamp vilken är 

ett återkommande inslag i låten. Ofta tycker jag att det inte blir så bra att spela flera solon 

över exakt samma form, så jag ville skilja improvisationsunderlagen åt något. 

Ackordsvampen kretsar framför allt kring olika mollsubdominantkadenser, vilket passar bra 

för mitt tonspråk. Trumpetsolot modulerar till Eb-dur och musiken antar där ett latin-mässigt 

stuk. Efter ett kortare tvåstämmigt tema lämnas trumpeten och trombonen ensamma i en 16-

takters ackordsrunda i Eb-dur, ett utmärkt underlag för mig och Hampus att spela fritt över. 

Kompet bygger på lite succesivt och för att maximera uppbyggnadseffekten skrev jag lite 

 

7 Rainer Tempel, tysk pianist och kompositör, f. 1971 
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brassbakgrunder till delens 16 avslutande takter, innan ursprungstemat återupptas från sticket 

och spelas ut via en slags coda. Bakgrunderna har även funktionen av att göra ett tydligt 

avslut på den improviserade delen med trumpet och trombon. Intensiteten i musiken har gått 

upp så pass mycket vid det laget att bakgrunderna kan samexistera med den kollektiva 

improvisationen. Jag och Hampus har haft gott om tid och ljudmässig plats att interagera med 

varandra på ett musikaliskt närgånget sätt när vi lämnats helt själva.  

 

2.4.3. Motljus 

Detta arrangemang är i stor utsträckning skrivet med en horisontell ingång med mycket 

polyfona melodier. Ett sätt att använda ett storband på i ett sådant musikaliskt landskap som 

jag tycker mycket om, är att försöka skapa olika röster till de olika melodierna, genom att låta 

dem spelas av olika instrumentkombinationer. Därför instrumenterade jag träblåssektionen 

med fem olika instrument: sopransaxofon, flöjt, klarinett, tenorsaxofon och basklarinett. I 

trumpetsektionen används, förutom vanlig trumpet, flygelhorn och harmonsordin.  

En lyrisk vals som denna passar utmärkt som feature för flygelhorn, så melodin spelas i 

huvudsak av mig själv på flygelhorn. Under andra delen av temat kommer sopransaxofonen in 

och spelar unisont med flygelhornet, vilket utgör en instrumentkombination, hädanefter 

refererat till som ”röst”, som jag tycker om. Melodisvar spelas bland annat av en annan röst 

som jag är svag för: flöjt, flygelhorn, gitarr och kontrabas. Första halvan av sticket på låten 

spelas av klarinett, basklarinett och harmonsordinerad trumpet och en motlinje spelas av en av 

mina favoritröster, som även används flitigt i arrangemanget av Island: tenorsaxofon och 

trombon.  Stickets andra halva spelas av flöjt, sopransaxofon och flygelhorn, ackompanjerat 

av harmontrumpet, flygelhorn, trombon och gitarr. En sista upptakt innan temats avslutande 

del spelas av flöjt, klarinett och flygelhorn. Sista delen av temat spelas av flygelhorn, 

sopransaxofon, gitarr och (under första frasen) kontrabas. En motlinje spelas av flöjt, 

tenorsaxofon, flygelhorn och trombon, mot slutet förstärkt av harmontrumpet, och en annan 

motlinje spelas av flygelhorn och trombon, vartefter förstärkt av gitarr och kontrabas.  

Efter temapresentationen kommer ett kontrabassolo och därefter flygelhornsolo. Jag ansåg 

att båda solona skulle kunna spelas över samma form eftersom bassolon får en väldigt 

annorlunda karaktär jämfört med andra solon. Dessutom skrev jag in att gitarr ackompanjerar 

basen och piano kompar flygelhorn, för att få ytterligare skillnad i karaktär på respektive solo. 

Flygelhornsolot följs upp av en ensembledel som börjar med olika polyfona linjer med 

instrumentkombinationer som sopransaxofon och flygelhorn; tenorsaxofon och trombon; 
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basklarinett, bastrombon, piano och kontrabas; klarinett, tenorsaxofon och trombon samt 

sopransaxofon, flöjt, trumpet, harmontrumpet och flygelhorn.  

Den polyfona delen leder fram till ett parti med långa klanger i blåset utan komp från 

trummorna. Genom klangerna modulerar låten från ursprungstonarterna Db- och F-dur, till en 

fyra takters ackordsvamp i A-dur. Under vampen byggs intensiteten upp och leder fram till ett 

sopransaxofonsolo. För att ge näring åt fyrataktersvampen kommer lite blåsbakgrunder in. 

Solot går vidare från sticket på låten och bakgrunderna fortsätter för att skapa kontrast till de 

tidigare solona och bibehålla intensiteten i musiken.  

Efter saxsolot kommer ett avslutande parti med ytterligare polyfoni och temat i flygelhorn 

och klarinett. Arrangemanget avslutas med flygelhornimprovisation över en sex takters 

ackordsvamp, som sedan leder in i en öppen Ab-pedal.  

 

2.4.4. Livejazzbaren 

I det här arrangemanget har jag för avsikt att skapa så mycket energi som möjligt. Inspiration 

har bland annat hämtats från skivan Mel Lewis and the Jazz Orchestra Play Compositions of 

Herbie Hancock Live in Montreux8 och Jukkis Uotila and the Stockholm Jazz Orchestra9. I ett 

arr som detta, när energin står i centrum, används saxofoner på alla fem stämmor i 

träblåssektionen för att krama ur maximal kraft snarare än att skapa spännande klangfärger.  

Låten börjar med ett unisont tema i C-moll i flera saxofoner och trumpeter med intensiva 

bakgrunder i övriga blåssektionen. Efter temat följer ett åtta takter långt mellanspel som har 

funktionen att bygga upp energi inför trumpetsolot. Första halvan är en kraftfull brassinsats 

och sedan börjar en eldig unison åttondelslinje i saxofonerna mot dominantackord i brasset 

som succesivt stiger i register och landar på formens topp i ett ösigt Cm13 som hålls ut i fyra 

takter. Mot slutet av trumpetsolot slutar bas och piano att spela så trumpeten lämnas ensam 

med trummorna. Detta ger dels en helt annan ljudbild som skapar mycket spänning, dels 

öppnar det upp för ett ännu friare spel, framför allt harmoniskt.  

Ensemblepartiet efter trumpetsolot börjar med kvartsackord i trombonsektionen, som 

byggs på av en unison melodi i trumpeter och några saxofoner. Trombonsektionens voicings 

innehåller förutom vanliga kvartsläggningar, en voicing som återkommer mycket i 

 

8 Mel Lewis and the Jazz Orchestra Play Compositions of Herbie Hancock Live in Montreux, MPS-Records, 

katalognummer 15571, 1982 

9 Jukkis Uotila and the Stockholm Jazz Orchestra, KSJazz, katalognummer 71159-3319-2, 2012 
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arrangemanget. Det är en ren kvartsstapling med ett tritonusintervall högst upp, ofta 

femstämmigt och då med fjärdetrumpet som tillskott. 

       

 

Jag tycker att den är mycket effektiv för att om en relativt ”enkel” melodi, till exempel en 

pentatonisk melodi, harmoniseras med omväxlande vanliga kvartsvoicings och den här 

tritonusvoicingen skapar den senare ett sound som ligger långt ifrån tonaliteten; det låter 

”out”. Detta kan skapa mycket hög energi. Ensemblepartiet avslutas med en homofon del som 

har samma koncept som mellanspelet innan trumpetsolot. Den här homofona delen bygger 

upp till trombonsolot och även här ligger blåssektionen på ett kraftfullt Cm13 i fyra takter. 

Trombonsolot leder in till samma ensembleparti som tidigare men i stället för den 

homofona delen kommer en ny del med två fritonala linjer i en ljusare röst med altsaxofoner 

och trumpeter och en mörkare röst med tenorsaxofoner, barytonsaxofon och trumpeter. 

Därefter samlas det hela ihop med ett trombonriff som sedan byggs på av resten av blåset. Det 

utgör starten på en liten ”chase” med blåset och trummorna. Efter riffet blir det trumsolo i åtta 

takter och sedan kommer blåset tillbaka och spelar en ganska ”enkel” melodi, fastän kraftfullt 

harmoniserad med omväxlande vanliga kvartsvoicings och tritonusvoicings (se nedan).  

Fig. 3. En återkommande voicing i 

Livejazzbaren, kvartstapling med 

tritonusintervall på toppen. 
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Fig. 4. Del av ensembleparti i Livejazzbaren med omväxlande kvartsvoicings 

och tritonusvoicings. 

 

Sedan kommer åtta takter trumsolo igen, följt av en sista insats från blåset i chasen, en 

rytmisk figur harmoniserad efter en fallande baslinje som avslutas på ett C#m9 (ett halvt 

tonsteg över grundtonarten), i högt register. Här har mycket energi byggts upp och nu lämnas 

trummorna till ett fritt solo. Solot avslutas med en skriven signal till resten av bandet att spela 

ett avslutande tema.  
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2.5. Repetitionerna 

Samtliga repetitioner hölls på KMH. Repen med hela bandet bokades via KMH:s 

lokalbokning i mycket god tid i lilla salen, svarta lådan och genrepet i kungasalen. 

Sektionsrepen hölls i mindre ensemblerum på skolan.  

Helbandsrepetitionerna leddes i huvudsak av mig eftersom jag inte spelade något i 

sektionen utan kunde stå framför bandet och lyssna och leda därifrån. Naturligtvis kom Lars 

med mycket synpunkter ändå, på sina egna arrangemang. De flesta noter hade skickats ut på 

förhand och musikerna var väl förberedda. 

Både jag och Lars var närvarande under samtliga sektionsrepetitioner. Lars tog det 

huvudsakliga kommandot när hans arrangemang repeterades och vice versa för mina 

arrangemang.  

 

2.6. Konserten 

Konsertens upplägg planerades ungefär en vecka i förväg. En idé som jag och Lars hade 

sedan ännu tidigare var att spela en låt på mindre sättning, som kontrast till en ganska lång 

och storbandsmättad konsert. Detta för att fånga in publiken på ett mer intimt sätt och för vår 

egen skull att på ett musikaliskt sätt komma ännu närmre kompsektionen. Vi skalade ner 

sättningen till trumpet och trombon (jag och Lars) tillsammans med gitarr och kontrabas 

(Mattias och Johan). Som låt valde vi Wayne Shorters10 mycket vackra, lite långsamma vals 

Wild Flower. Den har en ödslig och mystisk karaktär, bland annat genom ett återkommande 

frygiskt tonalt centrum. Det gör låten till en perfekt smakbrytare i programmet. 

Inför konserten togs stor hänsyn till solofördelningen. Vi var måna om att alla i bandet, 

utom förstatrumpet och bastrombon, skulle få ett solo. Förstatrumpet i ett storband har en 

mycket fysiskt krävande roll och vederbörande avstår oftast solon för att spara på krafterna till 

ensemblespelet. Bastrombon är ett speciellt instrument inriktat på det allra lägsta basregistret 

och ganska svårt att manövrera som soloinstrument, varför bastrombonisten oftast blir utan 

solo. Man skulle kunna säga att bastrombon i solosammanhang är som en extra 

svårmanövrerad tenortrombon.  

 

 

 

 

 

10Wayne Shorter, amerikansk saxofonist och kompositör, f. 1933 
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Låtordningen sattes enligt följande: 

 

Låttitel   Arrangör  Solister 

 

Peekaboo Peekablues   Lars  Björn, Emma G, Emma J 

Complexity of Love   Erik  Erik, Anna Gréta 

Motljus    Erik  Johan, Erik, Sebastian 

Study in Bone   Lars  Lars, Leo 

No Blues    Lars  Agnes, Samuel 

 

Paus 

 

The Way You Look Tonight  Lars  Max 

Wild Flower    -  Erik, Lars, Mattias 

Livejazzbaren   Erik  Erik, Lars, Oscar 

Blue and Green With a Touch of Brown  Lars  Linnea 

Island    Erik  Hampus, Erik 

 

Att öppna jazzkonserter med en blues är ett klassiskt och välfungerande koncept som 

välkomnar publiken på ett inbjudande sätt, med ett språk som de allra flesta har lätt att ta till 

sig, det vill säga blues. Dessutom är jag själv inte delaktig i Peekaboo Peekablues (låten 

behöver ingen dirigent) så det passade perfekt att bandet och Lars öppnar konserten utan mig 

på scenen. Därefter introduceras jag med min ballad och sedan följer min vals medan jag ändå 

är igång som solist. Eftersom vi sammanlagt har tre ballader blev det naturligt att ta ytterligare 

en ballad under första set och då valdes Study in Bone. Första set avslutas med No Blues, som 

med sitt sköna New Orleans-inspirerade groove och frejdiga uttryck utgjorde en perfekt 

avslutning på konsertavdelningen. Under både Study in Bone och No Blues leder jag bandet på 

scenen. 

Som start på andra set chockas publiken med en mycket snabb The Way You Look Tonight. 

Den passade bra dels för att den ger en skön uppfriskning åt publiken inför andra 

konsertavdelningen, dels återigen för att jag inte är delaktig och därmed kunde avvakta 

utanför scenen innan jag kliver på. Efter chockstarten fångas publiken in med Wild Flower på 
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liten sättning. Ännu mer kontrast följs upp med den riviga Livejazzbaren, som kanske utgör 

konsertens energiklimax. Därefter kommer den sista balladen, Blue and Green With a Touch 

of Brown, med Lovisa Jennervall som sångsolist. Jag leder bandet under låten. Som 

avslutning kommer Island, där mitt och Hampus kollektiva solo med stor intensitetsdramatik 

genom först avskalandet av ackompanjemang och sedan påbyggnad av instrumenten vartefter, 

blir en bra slutkläm på konserten. Vidare ville vi avsluta med någonting där jag är med och 

spelar och inte bara dirigerar. Det är ju trots allt trumpetspelet som är min huvudsakliga roll, 

dirigerandet handlar mest om att ge några signaler eller dirigera korta rubatopartier.  

 

 

3. Reflektion 

Som helhet tycker jag att projektet blev mycket lyckat. Framför allt kändes slutresultatet, 

alltså själva konserten, fantastiskt bra. Mer om konserten i avsnittet om dito nedan. Även 

själva processen fungerade bra på det stora hela, framför allt samarbetet mellan mig och Lars.  

 

3.1. Samarbetet med Lars 

Vår uppdelning av arbetsuppgifter fungerade utmärkt och det gemensamma arbetet, som att 

sätta ihop bandet och planera rep, gick smidigt. En stor anledning till att det gick så smidigt är 

att Lars är en väldigt uppstyrd och handlingskraftig person, som inte skjuter upp 

arbetsuppgifter in i det sista. Jag själv är lite mer lagd åt det hållet att jag kan skjuta upp saker 

men jag blir sällan alltför sen och lyckas ändå få saker gjorda till slut i alla fall. Dessutom 

upplevde jag att vi hade liknande tankar om både det musikaliska och det praktiska. Vi 

behövde knappt argumentera eller kompromissa någonting över huvud taget under hela 

processen, utan bara resonera oss fram till vad vi båda ansåg var de bästa besluten. Samarbetet 

fungerade väldigt bra helt enkelt. 

 

3.2. Planeringen 

Planeringen lyckades bra på många sätt, till exempel att vi lyckades repetera så mycket som vi 

ville och att det inte uppstod någon krissituation med att musiker fick ställa in repetitioner 

eller konserten med kort varsel. Sådant kan ju alltid inträffa av skäl som vi inte har kontroll 

över men genom en välgjord plan så skyddar man sig från sådant på ett bra sätt. Den aspekt av 

planeringen som inte fungerade så bra var min plan för arrangemangen. När jag hade skrivit 

klart första arret, Complexity of Love, var jag i fas men sedan började en lång period med 
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intensivt turnerande som gjorde det svårt att hinna med. Jag var hemma bara ungefär en dag i 

veckan, hade mycket restid och konserter nästan dagligen. När jag hade skrivit klart 

Complexity of Love började jag på Livejazzbaren, eftersom jag insåg att den, i och med det 

höga tempot, skulle bli ganska svårspelad. Därför ville jag kunna skicka ut det i god tid före 

första repet. Emellertid tappade jag helt känslan för musiken efter att jag hade skrivit klart 

första temapresentationen. Trots att jag visste ungefär hur jag ville att arret skulle te sig så var 

det näst intill omöjligt att få ut någon musik ur mig. Då gjorde jag så att jag lade 

Livejazzbaren åt sidan och började skriva på Island i stället. Det var på sätt och vis bra, för jag 

hade mycket lättare att skriva Island. Då kunde arbetet gå framåt på något sätt i alla fall. Ett 

litet problem med det var dock att det blev svårare att överblicka var jag låg i planeringen. 

Inte ens när Island var färdigt kunde jag fortsätta skriva på Livejazzbaren utan skrev Motljus i 

stället. När Motljus var klart började en utdragen process att skriva färdigt Livejazzbaren och 

det dröjde ända till genrepet innan arret blev helt klart. Det berodde mycket på att jag inte 

lyckades komma in i rätt känsla för att skriva på arret och att jag tvivlade mycket på de idéer 

som jag fick. De flesta idéerna tyckte jag kändes töntiga eller opassande.  

Här finns det lärdom att dra. Dels borde jag ha tagit bättre tillvara på all restid som jag 

hade under hösten. Jag jobbade mycket på arrangemangen under resorna men hade säkerligen 

kunnat göra ännu mer. Det händer ofta när jag reser att jag blir väldigt trött och somnar men 

om jag piggar upp mig själv mentalt och kanske med lite fika och kaffe så kan jag hålla mig 

vaken och jobba, vilket jag borde ha gjort ännu mer. Vidare skulle jag ha varit mer angelägen 

om att få klart Livejazzbaren i tid. Det var ett bra beslut att låta den vila en period och jobba 

på andra arrangemang under tiden, men därefter borde jag ha pressat mig själv att göra klart 

det omgående. Jag borde inte ha tvivlat så mycket på min känsla och mina idéer.  

 

3.3. Repetitionerna 

Samtliga repetitioner gick bra utan problem av nämnvärd storlek. Alla inblandade var på plats 

i god tid och var väl förberedda. Redan efter en eller ett par genomspelningar av materialet lät 

det bra, trots att musiken är ganska svårspelad. Jag tror att en stor anledning är att musikerna 

förstod att den begränsade reptiden innebär att det krävs en del enskild övning på stämmorna. 

Dessutom tror jag att bara av det faktum att jag och Lars bokade in så lite reptid som vi 

gjorde, så visar vi ett stort förtroende för musikerna, det vill säga att vi räknar med att kunna 

sätta hela materialet på den begränsade reptiden. Att få ett sådant förtroende kan om det är 

dåligt hanterat av bandledarna, eller om det verkligen är alldeles för lite reptid, slå fel och leda 

till missnöje bland musikerna. Emellertid, om det hanteras på ett bra sätt av bandledarna, 
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exempelvis genom att skicka ut noter i förväg, respektera medmusikernas tid, meddela tider 

och platser i god tid och att ordna allt logistiskt med utrustning och utskrifter, så kan det 

ingivna förtroendet leda till att musikerna känner sig respekterade och därmed vill leva upp 

till förväntningarna. Jag tror att en stor anledning till att musikerna var så förberedda, var just 

det att jag och Lars var måna om att hantera den begränsade reptiden på ett så bra sätt som 

möjligt.  

En annan aspekt som jag tror var bidragande till lyckade repetitioner är att vi repade i ett 

välavvägt tempo. På en repetition vill man som musiker ha så lite väntetid som möjligt, alltså 

tid där till exempel en passage där man inte spelar repeteras för mycket, någon viss sektion i 

bandet får för mycket eller för lite fokus eller om tid går till spillo av onödiga anledningar. 

Därför såg jag och Lars till att leda repen så effektivt som möjligt, exempelvis genom att 

omedelbart efter en genomspelning av någonting berätta för bandet vad som kan förbättras 

och vad som ska ske härnäst. Då håller man musikerna alerta och stimulerade. Det kräver att 

vi som bandledare tar snabba beslut men får naturligtvis inte slå över i att bli hetsigt utan det 

måste ske under avspänning, med pauser vid lämpliga tidpunkter och under förutsättning att 

musikerna får beröm när det låter bra.  

 

3.4. Arrangemangen 

Nedan följer reflektioner kring respektive arrangemang. 

 

3.4.1. Complexity of Love 

I det här arret hade jag inte så stor roll under de skrivna partierna utan min stora insats var 

själva flygelhornsolot. Det kändes väldigt skönt att spela över den förenklade soloformen, i 

stället för ackorden bakom melodin. Bakgrunderna fungerade bra också. Det var skönt med ett 

luftigt träblås som kom in efter halva solot och det gick bra att förhålla sig till deras linjer, för 

att jag hade koll på var höjdpunkterna låg. Det var också skönt att inte ha en så stor roll i 

själva melodin, eftersom den står så mycket för sig själv i sin enkelhet och med färgstarka 

ackord och understämmor. Då kunde jag kliva in på solot med frisk kreativitet, utan att vara i 

läget att ha spelat någonting omedelbart före som måste spelas på ett väldigt styrt sätt.  

 

3.4.2. Island 

Melodin i det här arrangemanget är ganska styrd och arrangerad men kändes bra att spela som 

solist framför bandet med Hampus på trombon. Hampus spelade det första solot och därefter 

kom ensemblepartiet. Under den tiden kunde jag kliva in i min fria och kreativa känsla igen 
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och släppa det styrda spelet. Tempot på låten blev aningen för snabbt, vilket märktes tydligast 

under saxkoruset. Fraserna där hade nog låtit något bättre i ett lägre tempo men var inget stort 

problem. Det kan hända att jag hade ett lite lägre tempo i huvudet när jag skrev just den delen 

av arrangemanget. När jag skrev saxkoruset hade jag klangen av ett saxkorus i huvudet från 

Rainer Tempels komposition och arrangemang Life Purpose, som går lite långsammare än 

Island. Förmodligen färgade det av sig i fraserna som jag skrev till Island.  

Det var skönt för mig att inte spela solo över exakt samma form som Hampus utan jag 

kunde ta lite andra musikaliska vägar under vampdelen av solot. Vampen bjuder till exempel 

in till lite högre energi, mer tematiskt spel och ett lite mer oregelbundet rytmiskt språk, vilket 

hörs på mitt solo. Mitt och Hampus kollektiva solo blev i princip så bra som jag hoppades. 

Det kändes verkligen som att vi kunde slappna av, interagera, bejaka våra egna impulser och 

även njuta, medan vi spelade. Upptrappningen av energi fungerade fint också, med 

bakgrunder sista 16 takterna.  

 

3.4.3. Motljus 

Melodipresentationen fungerade bra. Jag kände mig ganska fri medan jag spelade melodin. 

Dock blev första delen av melodin på sticket i låten, då harmontrumpet, klarinett och 

basklarinett hade temat, aningen svag. Så när vi spelade låten gången efter, på Jazzlab på 

Fasching, var jag kvar på melodin även under första halvan av sticket. Då hördes den fint och 

det kändes bra att bryta formen något genom att ligga kvar på melodin in i sticket, i stället för 

att ha så övertydliga formdelar, rent orkestreringsmässigt. Flygelhornsolot kändes bra och det 

var skönt att slippa bakgrunder. Jag tror att det hade blivit ganska rörigt med den ojämna 

formen och livliga flygelhornsolot på det. Påföljande ensembledelar med sopransaxofonsolo 

fungerade också bra. Vad som verkligen kändes bra var partiet efter det allra sista 

melodidelen, då flygelhornet lämnas ensamt med kompet över en sextaktersvamp. Det kändes 

väldigt bra att avsluta hela arret lite mer improviserat tillsammans med kompet, en lyckad 

kombination av arrangemang, musikalisk kontext och solistisk frihet.  

 

3.4.4. Livejazzbaren 

I temapresentationen av Livejazzbaren spelas melodin hela tiden av ganska många instrument 

så det var inte nödvändigt att jag skulle vara med och spela, eftersom skillnaden i klang och 

dynamik inte påverkas så mycket då. Därför kunde jag känna stor frihet i när jag valde att 

vara med och inte, vilket jag tog helt på spontan känsla och det var skönt. Solot kändes också 

bra och så även delen med endast trumpet och trummor. Det blev lite otydligt i formen när bas 
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och piano kom in, eftersom det var svårt att hänga med när bara trumpet och trummor 

spelade. Detta var dock inget stort problem för energin tappades inte och vi hittade snabbt 

varandra i formen.  

Det blev lite otydligt med formen även under trombonsolot men det löste sig och alla 

hittade varandra där också. Eftersom det här arrangemanget blev klart så sent repeterade vi det 

inte lika mycket som allt annat och framför allt solodelarna hade repeterats minimalt. Det är 

möjligt att form-osäkerheterna som uppstod hade kunnat undvikas om arret hade varit klart 

tidigare och vi hade repat det lite mer. Ensembledelarna gick dock klart bättre än vad jag 

vågade hoppas på. Trots minimalt repeterande satt de ganska bra. Precis som under temat så 

var det ganska många instrument som spelade alla melodierna så jag hakade på när jag kände 

för det. Även där kändes det skönt att kunna göra som jag kände för i stunden. Det sista temat 

gick bra och på slutackordet tog jag för mig och spelade lite över klangen. Precis som i 

Motljus så kändes det bra att få sista ordet i låten och speciellt att göra det improviserat, 

såsom jag ville ha det just för stunden. Det sista som händer i ett stycke musik är när allt 

kommer omkring oavsett hur det ter sig, en kritisk punkt i musiken, eftersom det dels förblir 

den sinnesstämning som lyssnaren lämnas i, dels märker (oftast) lyssnaren att musiken precis 

ska ta slut och därmed ökar spänningen och även koncentrationen. Det är inte av en slump 

som de flesta låtar och arrangemang har någon form av ”slutkläm”, såsom ett slutackord, en 

avslutande melodifras, någonting perkussivt eller en fade. Få musikstycken tar bara slut utan 

någon form av avslutande effekt. Just avslutandet av ett arrangemang blir därför ett utmärkt 

tillfälle i musiken för en solist att sätta sin prägel, vilket jag kände tydligt på konserten; det 

kändes helt klart bra att få sista ordet i musiken.  

 

3.5. Konserten 

Det var flera olika parametrar under konserten som hjälpte mig att känna mig bekväm i 

solistrollen. Bara en sådan sak som att inte delta i första låten och sedan få en enskild 

presentation, kliva på scenen och direkt få en egen applåd från publiken bidrog till att jag 

omedelbart kände mig bekväm på scenen. Känslan då var att publiken var exalterad över att 

jag var där och att de skulle lyssna på mig och att de hade förväntningar på vad jag skulle 

spela och därmed skulle rikta stor uppmärksamhet på det. Att känna just det, att publiken 

lyssnar noggrant på vad jag spelar, tycker jag är en kritisk faktor för att känna att jag kan 

uttrycka mig som jag vill i musiken. Då finns utrymme för att använda sig av både små och 

stora skillnader i dynamik, frasering, intonation, klangfärg med mera. Framför allt de mer 
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subtila uttrycksmedlen går lätt förlorade om inte tillräckligt stor uppmärksamhet läggs på 

musiken.  

Jag kände även att min placering på scenen hjälpte till att göra mig bekväm. Att stå framför 

bandet i stort sett hela tiden gjorde att jag vande mig vid känslan och började trivas med den, 

både när jag spelade vid solomikrofonen och ledde bandet vid dirigentnotstället. Vidare var 

det skönt att röra sig på scenen, gå runt lite när det blev naturligt att göra det, till exempel att 

gå iväg lite till sidan av scenen medan någon spelade solo och bandet inte behövde dirigeras, 

eller bara att röra sig mellan solomikrofonen, dirigentnotstället och talmikrofonen. Detta blev 

ett sätt för mig att ”äga” scenen och göra hela ytan till mitt utrymme. Vad som ofta händer 

annars för mig är att jag blir ganska stillastående på en punkt på scenen och känner mig en 

aning obekväm så fort jag måste lämna den.  

Att presentera musiken verbalt för publiken frambringar ibland obekväma känslor för mig. 

Men när det var dags för mig att presentera här, vilket jag gjorde första gången under 

konserten efter att vi hade spelat Complexity of Love, hade jag dels fått en egen presentation 

och applåd, dels rört mig på scenen och så klart även fått spela en låt och känt mig nöjd och 

bekväm så långt. Förutsättningarna var alltså goda för att presentationen skulle kännas bra och 

när jag kände att jag var bekväm med att tala till publiken genom presentationsmikrofonen 

kände jag mig ytterligare stärkt i min roll på scenen.  

 

3.6. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så ser jag detta som ett väldigt lyckat projekt. Jag utvecklades enormt i 

rollen som storbandssolist och upptäckte och utforskade olika nycklar för att komma dit, 

alltifrån arrangemangstekniska aspekter till praktiska saker. Emellertid finns det vissa saker 

som jag borde ha gjort annorlunda. Framför allt så borde jag ha blivit klar med Livejazzbaren 

i godare tid för att ge alla en bättre chans att öva själva och att hinna repetera den lite mer. En 

annan sak som jag kanske hade gjort lite annorlunda så här i efterhand, är att låta mig själv 

faktiskt vara ännu mer solistisk i arrangemangen, genom att ge mig själv ännu mer 

solomelodi. En hyfsat stor andel av melodierna som jag spelade var ihop med bandet och 

ganska strikt arrangerat. Det är skönt med en blandning av arrangerade och lite mer solistiska 

melodier men jag hade nog velat göra mig själv lite friare på vissa ställen. 

Det här projektet har varit fantastiskt roligt för mig och Lars och bandet har visat stor 

uppskattning så vi planerar definitivt att fortsätta jobba med det. Vi har ytterligare en konsert 

kvar i vår på Teaterstudio Lederman och håller på att boka in ytterligare ett datum där till 

hösten. Planen är att spela in konserterna, i alla fall den i höst, och eventuellt ge ut det som ett 
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livealbum. I och med detta följer naturligtvis mycket fortsatt arbete men nu är bollen i 

rullning. 

Det allra bästa med projektet tycker jag var att konserten kändes så pass bra som den 

gjorde. Man kan ju alltid förbereda sig in i minsta detalj med det musikaliska och det 

praktiska men vissa parametrar går inte att styra över helt, såsom känslan på scenen och hur 

mycket folk som kommer. Jag njöt enormt på scenen hela konserten och dessutom hade vi 

glädjen att ha runt 240 personer i publiken. Det här med att vara storbandssolist är när allt 

kommer omkring helt fantastiskt! 

 

 

 

 

 

 


