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 Projektbeskrivning 

Målet med mitt examensarbete var att spela in en skiva i Kungl. Musikhögskolans studio bestående av 
min egenkomponerade musik. Materialet till skivan bestod av kompositioner som jag har skrivit och 
spelat under mina tidigare år på KMH och hälften av låtarna var nya (skrivna 2019). En inspelning 
med min kvintett bestående av trumpet, tenorsax, piano, trummor och kontrabas gjordes i skolans 
studio den 25 mars. Utöver medlemmarna i kvintetten medverkade även en sångerska, gitarrist och 
basklarinettist på varsin låt. Mixning och allt efterarbete kommer att göras tillsammans med Martin 
Wiren under sommaren 2019 och tanken är att tillsammans med honom skapa en mixning som blir 
originell. En mixning som sticker ut från andra jazzskivor. En god vän till mig som är grafisk designer 
har fått i uppdrag att skapa en coverart till skivan. Musiken som jag skriver är influerad av musiker 
som Ambrose Akinmusire 1, Kendric Scott2, Avishai Cohen3 och är rent harmoniskt mer åt det modala 
hållet. Under arbetets gång ville jag utforska hur jag själv kan utveckla mig som kompositör, solist och 
bandledare. De huvudsakliga frågeställningarna inför arbetet var följande: Hur kan en oförutsägbar 
form skapas och vad gör att en komposition upplevs som just oförutsägbar? Hur kan jag skapa nya 
annorlunda melodiska mönster med hjälp av stora intervallhopp och vilka nya harmoniska vägar kan 
jag skapa som inte grundar sig i standardjazz-funktionsharmoniken? Hur ska jag agera som bandledare 
så att alla medmusiker känner sig inkluderade och kan påverka musikens riktning. Och till sist ville jag 
utforska hur jag kan utveckla min improvisation genom att inkorporera större intervall.  

Planering 
Genom hela projektets gång lyckades jag att hålla min ursprungliga planering angående att börja 
repetera inom en viss tid samt att ha allt material färdigt. Som planerat var all musik 
färdigkomponerad i slutet av januari och repetitioner med kvintetten hölls en gång i veckan under hela 
februari. Något som underlättade att få till rep var att jag alltid bokade repetitioner en vecka i förväg 
och började alltid med att fråga alla i bandet om vilka dagar de visste om att de inte kunde repetera. 
När en gemensam tid kunde fastslås bokade jag lokal och såg alltid till att boka extra lång tid (oftast 
tre timmar) ifall vi skulle känna att det behövdes. Dock blev de flesta repetitionerna runt två timmar 
långa då det mesta flöt på. De problem som kunde uppstå var oftast enskilda partier i någons stämma 
och jag var då tydlig med att vi gick vidare från den berörda passagen och att berörd musiker fick kolla 
in det som upplevdes svårt själv till nästa repetition. Detta underlättade effektiviteten och alla i bandet 
övade på sina stämmor innan repetitionerna vilket resulterade i att vi kunde fokusera mera på samspel 
och att få musiken levande. Vid varje tillfälle när vi hade spelat igenom en ny komposition frågade jag 
alltid varje bandmedlem om det var något dom ville ändra i sin stämma eller om de hade andra förslag 
eller åsikter. Det finns alltid en risk att en komposition blir spretig om det är väldigt många olika 
musikaliska idéer från alla håll och kanter. Detta blev dock aldrig något problem då alla i bandet hade 
samma idé om riktningen i musiken. En annan tanke med detta att jag ville ha inputs från alla 
medlemmar i bandet var också för att jag ville att hela projektet skulle kännas mer som ett bandprojekt 
än ”mitt soloprojekt”. Jag upplevde att alla musiker kände en väldig delaktighet och entusiasm inför 
repetitionerna samt inspelningen något som jag tror beror på att jag lyckades med att skapa en 
”bandkänsla”. Att mina medmusiker kände att det var meningsfullt och kul att delta i projektet vilket 

 
1 Ambrose Akinmusire, Amerikansk trumpetare och kompositör född 1982 Oakland, California U.S. 
 
2 Kendrick Scott, Amerikansk trummis och kompositör född 1980 Houston, Texas U.S 
 
3 Avishai Cohen, Israelisk basist och kompositör född  
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var viktigt för mig då jag inte kunde erbjuda någon ekonomisk kompensation. Detta kändes extra 
viktigt för mig då ett flertal av de deltagande i projektet är frilansande musiker utanför skolans sfär.  

Det ursprungliga studiodatumet var satt till 29 mars men då basisten i bandet (Arvid Jullander) fick en 
sent påkommen inbokad turné runt detta datum var jag tvungen att byta tid. Jag blev först väldigt 
stressad då jag fick reda på det hela i mitten av januari och fruktade att alla studiotider var uppbokade i 
Mars men som tur var löstes det hela och studiodatumet ändrades till den 25 mars. Att 
inspelningsdatumet blev ett tidigare datum än vad som ursprungligen var planerat resulterade i att jag 
inte fick till så många repetitioner som jag hade önskat. Veckan innan inspelningsdagen hade även 
många av bandmedlemmarna förhinder och kunde inte delta på repen. Något som jag löste genom att 
köra rep utan komplett band större delen av dagarna under den berörda veckan. Som tur var kunde jag 
få till ett sektionsrep med saxofonisten (Martin Wiren) som endast kunde delta på det sista repet vi 
hade (22 Mars). Under sektionsrepet ramlade de sista pusselbitarna på plats och jag kände mig trygg 
inför inspelningen.  

Då jag hade tre gästsolister utöver medlemmarna i kvintetten krävdes det även datum då de kunde få 
repetera sina respektive låtar med bandet. Jag fick till två repetitioner med Erik Fabricius som gästade 
på gitarr och han hade även studerat musiken väl innan alla repetitioner.  Detta gjorde att vi kunde 
fokusera mera på att hitta dynamiker och jobba med formen på hans låt då alla kunde sina delar väldigt 
bra.  

Den 22 Mars var den enda dagen under veckan innan inspelningsdagen som alla medlemmar kunde 
vara med på och det var även det enda repet vi hade med Lili Holènyi som sjöng på en låt. Den låt som 
Lili deltog på hade endast repeterats en gång innan, då utan sång och jag var lite nervös om tiden 
skulle räcka till. För att underlätta att Lili skulle känna sig trygg med låten skickade jag noter två 
veckor innan repet och vi hade även mycket telefonkontakt där vi bollade idéer mellan varandra. Lili 
hjälpte mig med att inkorporera texten till melodin och vi diskuterade även hur formen på låten kunde 
utformas. 

 Repet flöt på och då alla andra låtar förutom sånglåten kändes bra kunde vi lägga extra tid och krut på 
den, något som behövdes och gav resultat. Nils Berg gästade med basklarinett på en låt och då han var 
väldigt upptagen fick vi inte till något rep med honom innan inspelningsdagen. Vi repeterade låten 
utan Nils ett flertal gånger och fokuserade då på att jobba in formen. Något som underlättade var att 
jag hade en tidigare inspelning samt noter på den berörda låten som skickades till Nils tre veckor innan 
inspelningen. Detta gjorde att han kunde lyssna in sig på formen och melodin och när 
inspelningsdagen kom spelade vi igenom låten en gång först med hela bandet och sedan gjorde vi en 
tagning. Under inspelningen var Markus Sjöberg studiotekniker och vi hade mycket mailkontakt 
angående planering innan inspelningen. Detta underlättade väldigt mycket då vi kunde göra upp en 
plan för hur vi skulle kunna göra inspelningen så effektiv som möjligt. Den största utmaningen var hur 
vi skulle få till alla gästsolisternas inhopp på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag träffade Markus 
dagen innan inspelningsdagen och vi gjorde upp en plan där vi tog ut trummorna ur det bås de var i 
och istället placerade blåset där. Trummor, piano och bas fick spela in i det stora rummet tillsammans 
och det sista båset i studion gjorde vi till gästsolistbås. Något som även underlättade väldigt mycket 
var att Markus installerade all utrustning kvällen innan inspelningen så att vi kunde börja spela in 
direkt när vi anlände till studion nästkommande dag. I sin helhet är jag nöjd med hur planeringen av 
projektet gick till och utfördes och i efterhand kan jag konstatera att de tänkta repetitionerna två dagar 
innan inspelningsdatumet inte behövdes. Jag kunde istället uppleva att det var positivt att inte repetera 
tätt inpå inspelningsdagen då vi i bandet kunde musiken så bra ändå. Det bidrog med att lekfullhet och 
spontanitet fick blomma ut till fullo under inspelningen och att vi inte var helt låsta i inrepeterade 
former eller mönster.  
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Medverkande 

För mig var det viktigt att  hitta musiker till projektet som jag kände ville spela den typen av musik 
som jag skriver och som även fungerar bra ihop som grupp, socialt och musikaliskt. En sak som jag 
funderade på var hur mycket valet av medmusiker påverkar kompositionsprocessen? För mig var det 
väldigt viktigt att veta vilka som skulle spela respektive stämma och instrument när jag var i 
kompositionsprocessen. Jag har haft förmånen att ha nästan samma personer i kvintetten sedan fyra år 
tillbaka och jag har lärt känna deras personliga röster på respektive instrument. Att känna till deras 
tekniska förmågor och svagheter samt hur deras klangfärg ter sig var till stor nytta och inspiration 
under hela kompositionsprocessen. Martin Wirén är med på tenorsaxofon på skivan och han är även en 
av de saxofonister som jag har spelat mest med. Något som jag beundrar hos honom är hans ljusare 
klang på tenorsaxofonen och hans virtuosa solospel. Den unisona klangen som vi tillsammans skapar 
blir en tät och rak klang, en klang som jag aldrig uppnått med någon annan tenorsaxofonist. Jag 
upplever ofta att klangbilden av trumpet och tenorsaxofon blir för spretig men att Martins timbre är så 
pass ljus gör att jag upplever det hela helt annorlunda. Oftast när jag skrev melodierna till mina 
kompositioner hörde jag våran samklang i huvudet och inte endast trumpetklangen. Det hela medförde 
att jag även började höra nya melodier som jag tidigare inte hade gjort då jag hade tillgång till en ny 
”röst” inom mig. Att veta Martins tekniska förmågor påverkade även mig i kompositionsprocessen då 
jag visste hans register-spann och även hur snabbt han kunde spela. Då Martin har ett stort register på 
sin sax utnyttjar jag ofta hans allra högsta toner i flera melodier. Ett exempel är A-delen i Vlado där 
Martin ligger en oktav över trumpeten. Att jag och Martin även är goda vänner underlättade då jag 
kände mig trygg med att dela med mig av min musik. Martin kunde även komma med raka och ärliga 
synpunkter om musiken, något som jag uppskattade mycket.  

På piano hade jag med Jonny Ek. Vi har känt varandra och spelat ihop i 6 år och han är den pianist 
som jag har musicerat med allra mest. Jonnys förmåga att spela smakfullt och hans melodiska tänk 
(ofta likt en blåsares enligt mig) samt hans goda time är något som jag beundrar hos honom. Valet att 
ha med Jonny var givet och jag kände mig trygg i att låta honom färga musiken med sin röst. Under 
kompositionsprocessen kunde jag ofta bolla med Jonny om olika kompidéer och jag fick även mycket 
input och hjälp av honom. Jag lämnande ofta ackorden ofärgade och lät Jonny färga själv och han 
lyckades alltid att få det hela att bli mycket smakfullt. Ett exempel där Jonny har tagit en grundidé från 
mig och utvecklat den vidare är introt till Vlado och även hur han färgar och kompar över sånglåten 
Like dreams of mine. En annan anledning till att jag valde att ha med Jonny var för att jag visste att 
han och Arvid Jullander som medverkar på kontrabas är väldigt vana vid att spela med varandra. De 
kan följa varandra harmonisk, musikaliskt, instinktivt och tillsammans hjälper de till att skapa den 
energi och riktning som musiken kräver. Utöver det faktum att Arvid och Jonny spelar vackert ihop 
valde jag även att ha med Arvid på grund av hans virtuosa och personliga basspel. Att Arvid var med 
på bas underlättade för mig i mitt komponerande då jag kände mig trygg med att kunna skriva 
nästintill vad som helst och veta att han skulle klara av att spela det. Hans vackra och originella, ofta 
bluesiga solospel var även en stark anledning till att ha med Arvid i bandet. Ett exempel på en basgång 
som inte många basister hade klarat av att hålla ut länge och dessutom spela rent är basgången i 
Creviko som Arvid klarar utan problem. Arvids baslinjer förgyller även hela kompsektionen då han 
ofta göra fina och musikaliskt motiverade utsmyckningar.  

Till en början hade jag tänkt mig att ha med Adam Ross på trummor men jag insåg tidigt att det blev 
logistiskt svårt att uppnå det resultat som jag eftersträvade med projektet då han bodde i Göteborg och 
att få till repetitioner skulle bli svårt. På grund av detta valde jag att ha med en annan trummis och för 
mig var det då allra viktigast att ha med en trummis som Arvid och Jonny kände sig trygga och 
samspelta med musikaliskt. Jag pratade med Jonny och Arvid och frågade vem dom trodde skulle 
fungera bra ihop med dom i kompet och som även gillade att spela den typ av musik som jag skriver. 
De rekommenderade Jonas Bäckman och trots att jag inte spelat mycket med Jonas tidigare kände jag 
mig trygg med valet, jag litade helt enkelt fullt ut på deras omdöme och de hade så rätt! Jonas lyckades 
spela musiken exakt som jag hade tänkt mig och det hände något magiskt när denna komptrio spelade 
ihop. Han var även väldigt delaktig i att komma med inputs och att utveckla kompositionerna. Jonas 
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har även en fantastisk förmåga att följa en solist så att när denne spelar hör man tydligt hur Jonas 
lyssnar och komplementerar solisten på ett motiverat sätt.  

Jag valde att ha med Lili Holènyi på sång då vi känt varandra sedan 6 år tillbaka och spelat en del 
ihop. En stark anledning till att jag valde just Lili var även det att jag tycker att min klang på 
trumpeten och hennes röst fungerar väldigt bra ihop, något jag tycker kan höras på Like dreams of 
mine. Hon var även väldigt positiv och entusiastiskt inställd till att vara med i bandet, något som alltid 
känns kul som bandledare. 

På basklarinett valde jag att ha med Nils Berg då det länge har varit något av en dröm för mig att ha 
med honom på en av mina skivor. Jag lärde känna Nils för två år sedan då jag hade honom som 
instrumentallärare och vi hittade snabbt ett intressant och häftigt samspel under våra duo-sessioner. 
Hans personliga röst på basklarinetten och förmåga att röra sig fritt i höga register har alltid fascinerat 
mig och när han tackade ja till att medverka på skivan blev jag överlycklig.  Faktum är att jag faktiskt 
skrev låten Plomo just för basklarinett mitt första år på Ackis efter att ha hört Nils Berg med Oskar 
Schönning4 ett år tidigare. Och som ett vackert avslut på min tid på Kungliga Musikhögskolan är han 
nu med på mitt examensprojekt!  

Gitarr spelade Erik Fabricius. Jag valde att ha med honom då jag länge beundrat hans spel och vi är 
goda vänner. Erik är starkt influerad av gitarrister som Gilad Hekselman5, Kurt Rosenwinkel6 och är 
precis den typen av gitarrist som jag hörde i mitt huvud då jag skrev melodin till Vlado. Han var även 
noga med att kolla in musiken innan repetitionerna och han var kom ofta med inputs och goda 
synpunkter angående kompositionen. 

Något som jag även var väldigt mån om var att alla medverkande skulle få dela med sig av 
åsikter/inputs om musiken. Detta tyckte jag var viktigt för att kunna hålla en öppen och god stämning 
inom gruppen. Det var även viktigt att alla musiker skulle kunna komma väl överens socialt och att de 
respekterade tider för inplanerade rep. Just det att ha med musiker som kommer i tid till repen är något 
som jag prisar väldigt högt då jag vet hur frustrerande det kan vara att försöka hålla effektiva rep om 
bandmedlemmar fattas. Som tur var höll alla i min grupp tiderna exemplariskt så detta var aldrig något 
problem.  

 

 

 

 

Material 
Som tidigare nämnt var en del av materialet redan färdigskrivet innan projektet påbörjades, dessa låtar 
var Plomo, Like dreams of mine och Creviko. Låtarna hade kommit till främst under mitt andra år på 

 
4 Oskar Schönning, Svensk basist och kompositör född 1979 Söderhamn Sverige 
 
5 Gilad Hekselman, Israeilsk gitarrist och kompositör född 1983 Kfar Saba Israel 
 
6 Kurt Rosenwinkel, Amerikansk gitarrist och kompositör född 1970 Philadelphia U.S 
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musikhögskolan och uppfördes på New Sound Made 20177. Under perioden då jag jobbade med dessa 
kompositioner började jag att reflektera över hur jag kunde utveckla mig vidare som kompositör och 
solist. Jag var starkt influerad av musiker som Avishai Cohen, Jan Johansson8, Ambrose Akinmusire 
och Brian Blade vilket började avspeglas i mina kompositioner. Från Avishai Cohen fick jag ett ”udda 
taktarter-perspektiv” samt nya harmoniska idéer. Harmoniken blev mer åt det modala hållet och jag 
började sträva efter att komma ifrån den traditionella funktionsharmonikjazzen och istället försöka 
hitta egna nya harmoniska vägar. Användandet av rena treklanger istället för 7-ackord var även något 
som jag starkt influerades av Avishai Cohen. Från Ambrose Akinmusire började jag framförallt hämta 
mycket inspiration solistiskt och melodiskt. Stora intervaller i en melodisk kontext är något som 
Ambrose introducerade mig för, något som är ett tydligt återkommande tema i all den musik som finns 
med på skivan. Jan Johanssons användande av folkmusik inom jazzen började även påverka mitt sätt 
att utforma melodier och på vissa låtar på skivan hörs tydliga folkliga toner(t.ex. Vlado). Från Brian 
Blade föddes en ny idé om hur jag vill att en kompsektion skall låta. En blandning av tydliga rytmiska 
motiv och mer fria öppna kompidéer återfinns på många låtar på min skiva (t.ex. Creviko), något jag 
upplever att Brian Blade har mycket av i sin musik. Från Brian Blades band Fellowship hämtades 
mycket inspiration i hur jag tänker runt stämföringen i blåset9. Då blåset i Fellowship består av tenor 
och altsax och jag använder mig av trumpet och tenorsax började jag sträva efter att få trumpeten att 
nästan imitera en altsaxofon i soundet rent klangmässigt. Jag upplever att trumpet och tenorsax klingar 
bredare och spretigare än vad en tenorsax och altsax gör ihop. Detta resulterade i att jag började 
undersöka hur jag kunde få en tätare klang mellan trumpeten och tenorsaxen. 

 En lösning blev att tenorsaxofonen ibland fick ta toppmelodin medans trumpeten fick ligga en oktav 
under. Detta är någon som kan höras på just låten Vlado.  

Jag valde att studera sista året på kandidatprogrammet på halvfart och hade under det första året Ann-
Sofie Söderqvist som lärare i jazzkomposition. Under lektionerna med Ann-Sofie fortsatte vi med att 
utveckla idéen om hur en form kan te sig i en komposition. Jag upplevde att jag ofta fastnade i 
klyschiga och förutsägbara former som AABA i mina kompositioner något som jag ville bryta. 
Anledningen till att jag ville skapa nya oförutsägbara former var för att jag insåg att de kompositörer 
och den musik som jag älskar mest har just dessa inslag d.v.s. oförutsägbara former som skapar ett liv 
i kompositionerna och får lyssnaren att överraskas. Ett tydligt exempel på en kompositör som 
använder sig mycket av oförutsägbara former är återigen Brian Blade.  

 

Ann-Sofie gav mig olika övningar i hur jag kunde skapa nya former genom att skriva kompositioner 
från en dynamiskt utmålad graf som jag själv skapade. Genom att måla ut en dynamisk graf och sträva 
efter att musiken dynamiskt samt intensitetsmässigt följde grafens riktning lärde jag mig att skapa nya 
intressanta former.  

Vi utgick från kompositioner som jag hade med mig till lektionerna och de verktyg som jag fick av 
Ann-Sofie påverkade mitt komponerande. En annan sak som vi fokuserade på var att jobba i olika 
rytmiska lager inom en komposition. Där bas och piano är ett rytmiskt lager, trummorna ett annat och 
sedan blåset ett ytterligare rytmiskt lager på det hela. Målet med detta var att framförallt skapa 
blåsmelodier som känns svävande ovanpå kompet.  

 
7 New Sound Made: Jazzfestival arrangerad av jazzinstitutionens studenter på Kungliga 
Musikhögskolan  
 
8 Jan Johansson, Svensk pianist och kompositör född 1931 Onsäng, Söderala församling 
 
9 (1998) Bran Blade Fellowship [CD] New York: Blue Note 
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Denna idé med att ha olika lager rytmiskt och melodiskt på varandra hörs tydligt på låten Pictures på 
skivan.  

 

Förberedelser 

Under projektets gång har jag haft förmånen att ha lektioner med Kungliga Musikhögskolans 
jazztromobonlärare Sven Berggren och vi kom tidigt överens om att vi skulle fokusera all lektionstid 
på att jobba med mina kompositioner samt att utveckla mitt solospel. Sven har följt mig under mina 
fyra år på KMH och hade en bra bild över mina svagheter och styrkor som solist. Det var väldigt 
lärorikt att tillsammans kunna definiera hur jag ofta tänker som solist och vad som brister i mitt 
solospel. Jag har länge strävat efter ett målande spel med stora intervallhopp men jag upplevde att jag 
inte lyckats inkorporera det på ett naturligt sätt i mitt spel. Vi kunde konstatera att något som jag 
behövde jobba på var att hålla mig till en idé och att utveckla min tematik så att den inte uppfattades 
som spretig.  

Vi ställde oss frågan, hur kan man utveckla en idé? Hur kan jag utveckla mitt rytmiska tänk? Hur löser 
man upp en utsvävning från tension till release på ett konstnärligt motiverbart vis?  

 

Som tidigare nämnt upplevde vi båda två att jag ofta inte fullföljde mina idéer under mina solon och 
att det ofta blev spretigt. För att öva på att hålla kvar en idé gav Sven mig övningar där vi bland annat 
hittade olika mönster som fungerade över all harmonik i en låt. Dessa mönster byggde på intervall och 
gick att implementera i alla solistsituationer. Övningarna tvingade mig att begränsa mig till ett antal 
intervall och förbestämda toner inom ett solo och hjälpte mig att finna nya vägar som solist samt att få 
en klar och fin riktning i mina solon. Eftersom jag länge har varit fast i ett bebop-tänk i mina fraser 
kändes detta koncept väldigt befriande. Att musiken som jag skriver är mer åt det modala hållet och att 
ett bebop-solistiskt tonspråk inte passar till musiken rent stilmässigt bidrog även med känslan av att 
jag var tvungen att hitta nya vägar som solist. För att kunna göra utsvävningar harmoniskt med stora 
intervallhopp som jag strävade efter konstaterade jag och Sven att jag först var tvungen att etablera en 
tydlig melodisk idé. På lektionerna och under mina egna övningspass ägnades mycket tid att bli bekant 
med ett specifikt förbestämt mönster och att även leka med intervallomvändningar inom mönstret. Jag 
märkte med tiden att desto mer jag övade på att spela större intervall inom ett förbestämt mönster 
desto bättre blev även mitt gehör på att höra nya melodier med större intervall inom sig. Detta var 
väldigt fascinerande och är något som jag planerar att fortsätta jobba på och utveckla i framtiden. 
Något som jag märkte med tiden var även att många av mina favorittrumpetare som Ambrose 
Akinmusire och Avishai Cohen även använde sig av olika mönster inom sitt solistiska spel. Efter ett 
tag började jag bli mer bekväm med att hålla mig inom en idé grundat på ett förbestämt intervalliskt 
mönster och det var då jag och Sven började spåna på hur man kunde skapa tension i det hela. Först 
började jag att lägga till kromatiska närmandetoner till de intervall som blev i det förbestämda 
mönstret. De kromatiska närmandetonerna skapade nya mönster och det blev återigen en gehörsövning 
att höra hur olika spänningstoner lät och relaterades till harmoniken. Med tiden skapades även en 
relation till detta förhållningssätt och jag upplevde hela detta sätt att bygga upp ett solo på som väldigt 
spännande. Som jag nämnt tidigare upplevde jag mitt tonspråk som väldigt bebopigt och detta 
avspeglades även i mitt rytmiska spel. Något som Sven och jag kunde konstatera var att långa linjer 
med åttondelsflöden definierade mitt rytmiska spel och att utveckla ett solistspel med mera rytmiska 
variationer var eftersträvansvärt. Jag upplevde ofta att jag spelade ” för mycket” och jag fick öva på att 
spela kortare fraser med längre andningsrum. Vi lyssnade på Miles Davis och analyserade hur han tog 
pauser samt hur han startade sina fraser, ofta på andra slag en 1 och 1 och. Vi övade även på att spela 
olika grupperingar som 5 över 4 och något som var till en hjälp för att få in det hela rent gehörsmässigt 
var att först bestämma en fras som repeterades i den gruppering som var bestämd tills den kändes 
naturlig. Jag kunde konstatera att viktigast av allt när det kom till att spela grupperingar var att först 
kunna höra de rent gehörsmässigt. 
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Lektionerna med Sven gav mig ett nytt ingångssätt till mina solon och jag tycker mig höra hur alla 
dessa nya ideér har påverkat mitt spel på skivan. Ett exempel är hur jag solar på låten Pictures.  

 

 

Tanken bakom kompositionerna  

Červiko 
 
Hela denna låt började med att jag satte mig ned vid pianot och spelade piano och basriffet. Idéen om 
att ha en toppton som upprepas i riffet medans harmoniken går mellan dur och moll är starkt influerad 
av Avishai Cohen. Detta var  första låten jag skrev där jag använde mig av rena treklanger vilket 
medför att harmoniken och modaliteten definierar blåsets melodin tydligare. Kompositionen går i 5/4 
och har sektioner med andra taktarter. Detta hörs tydligast i B-delen där kompsektionen har en lång 
passage med rytmiska prickar som sträcker sig över en rad olika taktarter. Melodin komponerades 
efter att jag hade skrivit färdigt hela kompnoten och jag ville skriva en melodi som upplevdes mer 
svävande och fri i kontrast mot den väldigt tydliga och puttrande kompsektionen. För att få en mer 
flytande melodi skrev jag långa linjer som sträcker sig över taktstrecken och som börjar på 
oförutsägbara slag, något som gör att melodin också upplevs som något rubaterad trots att den är 
noterad. Efter B-delen går låten ut i ett pianosolo som i första delen skiftar mellan 6/4 och 5/4. 
Anledningen till att jag valde att ha kvar en passage i 5/4 under solodelen var för att skapa ett moment 
av oförutsägbarhet för lyssnaren. Passagen med 5/4 bidrar även med att skapa en rolig och dynamisk 
soloform. Som tidigare nämnt har jag velat jobba med att bryta stereotypiska former och jag satt länge 
och funderade över hur jag skulle ta mig tillbaka till temat efter pianosolot. En förutsägbar form hade 
gått rakt på temat efter pianosolot men jag ville skriva något oväntat. Hur skulle jag göra det på ett 
melodiskt och motiverat sätt? Min lösning blev att skriva en melodi i blåset som fungerar som en fin 
övergång tillbaka till huvudmotivet. Dynamiken tas ner och hela blåslinjen växer under ett crescendo 
för att sluta i ett rytmiskt motiv i 5/4 vilket gör övergången tillbaka till huvudtemats 5/4 bas/piano-
vamp naturlig. Här ville jag även slänga in något oväntat för lyssnaren och jag valde att ha ett 
trumsolo över bas och piano-vampen istället för att gå rakt på temat. I sin helhet blev formen intro, 
AAB Solo C Solo AA och jag känner att jag lyckades med att skapa en  ganska oförutsägbar form som 
jag även strävade efter.  
 

Like dreams of mine 

Låten sticker ut på skivan då det är den enda kompositionen skriven för sång. Då jag våren 2017 
förlorade en nära familjevän oväntat var jag tvungen att processa det hela på något sätt och att 
komponera blev min medicin. Först hittade jag modaliteten på pianot som blev C-lydisk och efter det 
sjöng jag fram en melodi. Att sjunga fram melodier med min röst är någon som jag ofta använda mig 
av och jag upplever då att melodierna blir tydliga och starka. Den stora utmaningen i denna 
komposition var att skriva texten. Jag ville skriva en text om det tragiska som hade skett och försökte 
att fånga en känsla mer än att texten skulle beskriva exakt vad som hade hänt. Jag hade 
frågeställningar som: hur kan jag skriva en text som inte upplevs klyschig eller för beskrivande? Hur 
kan jag skriva en text som kan tilltala en lyssnare på olika sätt beroende på lyssnarens personliga 
erfarenheter? Hur skapar jag en intressant form som lyfter fram texten på bästa sätt?  

Då jag hade lite erfarenhet av att skriva text sedan tidigare upptäckte jag under skrivandets gång hur 
olika stavelser och andningspauser spelade stor roll för hur texten utkristalliserade sig. Tillsammans 
med Lili som sjunger på skivan hittade jag lämpliga andningspauser och hon hjälpte mig även att 
inkorporera texten till melodin på ett organiskt sätt genom att ändra notvärden för vissa ord i texten 
bland annat. För att få texten mer levande bad jag även Lili att tolka melodin rytmiskt fritt genom att 
hålla ut vissa fraser längre eller kortare mot vad som var noterat i notbilden. Den första textraden som 
jag skrev ner var ” Dreaming with eyes like yours”. För mig symboliserade detta hur jag som person 
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fortfarande än idag är väldigt formad av den berörda personen som har gått bort. Texten blev som 
följande: “Like dreams of mine you used to live in my mind. Still recall the last time you came by, and 
you told me why. Like dreams of mine you never thought you would die. Unfairness is my state of 
mind, losing hope with time. I can´t believe my mind. The avenue where you had once showed the 
path. Now you´ve left us here alone, I can´t find back home. Like dreams of mine you used to live in 
my mind.   How am I supposed to carry on, now when you are gone. Dreaming with eyes like yours”.  

Jag blev nöjd med texten och kände att jag lyckades fånga känslan av sorg och uppgivenhet på ett 
vackert vis. Texten går även att tolka på olika sätt beroende på lyssnare, något som jag även strävade 
efter. Då sångmelodin och kompets harmonik varierar sig väldigt lite hjälper även texten till att bära 
fram melodin så att den inte känns repetitiv. Formen på kompositionen blev annorlunda utan tydlig 
refrängdel. Istället är hela kompositionen som ett växande crescendo som i slutet går ned i dynamik. 
Jag valde även att ha en annorlunda soloform där tanken var att det skulle bli som en konversation 
mellan trumpeten och sången. Att intensiteten och energin växer under hela kompositionen gör att 
texten som repeteras efter solodelen upplevs på ett nytt sätt. Jag hade först funderingar om att det 
skulle kännas omotiverat att repetera texten men det kändes motiverat tack vare att formen tedde sig 
som den gjorde rent dynamiskt. 

Sättet som Jonny kompar på är väldigt smakfullt då han spelar minimalistiskt med vackra 
komplimenterande instick till sången.  

 

Vlado 

Detta är en komposition som jag skrev till kvintetten samt gitarr och är en hyllning till min farfar 
Vladimir Stribrny. Låten började med att jag spelade pianointrot vilket även blev den underliggande 
harmoniken till melodin i A-delen. För att få en annorlunda klangbild valde jag att låta gitarr och 
tenorsax ligga i oktaver över trumpeten i A-delens tema. Jag ville även få in moment av 
oförusägbarhet i kompositionen och då formen ter sig ganska förutsägbar (AAB Solo AAB Outro) 
började jag undersöka hur man kunde ändra klangbilden under kompositionens gång istället. Jag bad 
gitarristen (Erik Fabricius) att testa olika effekter under sitt solo och till sist hittade vi ett dist-sound 
som var spännande. Första delen av soloformen består av treklangsackord vilket öppnar upp för 
solisten att bli friare och ta ut svängarna harmoniskt. Under den period som jag skrev Vlado lyssnade 
jag mycket på Jan Johansson och jag tycker mig kunna höra hur han har influerat mig framförallt i A-
delen i kompositionen som jag tycker mig höra folkmusikinfluenser i.  

Pictures  

 

Processen att skriva Pictures började med att jag hade en idé om att skriva en komposition som bestod 
av tre olika lager. Som tidigare nämn hade denna idé kommit till mig under perioden då jag hade hade 
Ann-Sofie i kompositionslektioner. Tanken var att bas och piano skulle ha ett statiskt rytmiskt motiv 
medans trummorna spelade något mer polyrytmiskt och blåsmelodin ett mer svävande tema över det 
hela. Först skrev jag piano och basdelen som blev själva stommen i hela kompositionen. När den 
harmoniska grunden var lagd började jag skissa på en blåsmelodi där jag hade som målsättning att 
utforska hur stora intervallhopp kunde inkorporeras på ett melodiskt vis. Jag hämtade mycket 
inspiration från kompositörer som Ambrose Akinmusire och Eyolf Dale10. Att ha långa linjer som 
sträckte sig över taktstrecken som jag tidigare hade använt mig av i kompositionen Creviko var även 
något som jag implementerade i melodin.  Att skriva trumnoten upplevde jag som en utmaning då jag 
inte hade mycket vana i att notera hela kompskisser. Jag bollade det hela med jazzinstitutionens 
trombonlärare Sven Berggren och fick en not av honom bestående av noterade komp från Ghana. 
Under repetitionerna testade vi de olika kompen och fann till sist ett som passade.  

 
10 Eyolf Dale, Norsk pianist och kompositör född 1985 Skien, Telemark Norge 
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Efter vi hade spelat igenom kompositionen ett antal gånger under repetitionerna kände vi fortfarande 
att något saknades för att uppleva den eftersträvade ”lager på lager” känslan. Vad kunde göras mer i 
trumkompet? Behövdes det att piano och bas spelade något mer rytmiskt? Detta var funderingar som 
jag och mina medmusiker tänkte på och vi kom till sist fram till att vi skulle lägga två trumspår på 
inspelningsdagen. Idén kom från en inspelning av Christian Scott som jag hört på låten ”Sunrise in 
Beijing” 11och jag kände att vi var bara tvungna att ha med det på skivan. Vi spelade först in en hel 
tagning med alla i kvintetten där Jonas på trummor höll sig till ett av de Ghanesiska kompen genom 
hela låten. Efter detta fick han lägga en kontrasterande figur mot det tidigare kompet där tanken är att 
vi ska mixa det annorlunda senare, (kanske lägga någon effekt över det). Ett återkommande tema i 
mina kompositioner är som tidigare nämnt att jag vill jobba med att utveckla annorlunda former, något 
som även Pictures präglas av. Formen är, ABC Solo ABC och har många överraskande moment i sig. 
I C-delen innan solot bryter piano och bas sitt statiska motiv och har istället tillsammans med trummor 
ett en passage med rytmiska prickar. Detta samtidigt som blåset bryter sin tidigare unisona melodi och 
saxen tar en kvartstämma mot trumpeten. Delen består av två rytmiska lager på varandra och är tänkt 
att fungera som en mellanlandning innan solodelen börjar.  

För att behålla en helhetskänsla genom kompositionen och undvika att den upplevdes spretig valde jag 
att ha samma ackord som i A-delen över solodelen. För att variera harmoniken beslöt jag mig för att 
ha en tonartshöjning till solo-delen så att den harmoniskt upplevs som annorlunda trots att den är 
funktionsharmoniskt den samma som i A-delen. När sedan sax och trumpet trades12 börjar under solot 
valde jag att ha en tonartssänkning under saxens solopartier följt av en tonartshöjning under 
trumpetens trade-partier. Valet med tonartshöjningar och sänkningar gjordes för att få in moment av 
oförutsägbarhet och bidrar med att skapa en annorlunda och intressant soloform. 

 

 

 
11 (2015). Stretch Music [CD] Boston, MA: Ropeadope Records 
 
12 Trades innebär i detta fall att sax och trumpet turas om att spela 8 takter solo var.  
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Plomo 

Denna låt började att utvecklas under mitt första år på musikhögskolan och är den enda låten skriven 
för basklarinett på skivan. Jag visste tidigt att jag ville ha med denna låt på skivan men att den 
behövdes arrangeras om. Ett trestämmigt blåsarrangemang adderades till låten och soloformen 
arrangerades om. Nils Berg spelar basklarinettmelodin samt solo på inspelningen och fick även fria 
tyglar att tolka melodin på sitt personliga vis. Till solodelen lade jag till en ny blåsmelodi för trumpet 
och sax som smyger sig in under solots ”klimax”. Detta för att skapa en form av oförutsägbarhet i 
soloformen. 

Kompositionen bygger på en stark melodi som bärs fram av basklarinetten och har en tydlig form. 
Formen är något förutsägbar men jag fann det inte motiverat att ändra något i den då den kändes 
organisk och rätt. Något som jag fann utmanande var att hitta en klangfärg som lät fin där 
basklarinetten har toppmelodin och trumpeten har en underordnad roll. Detta löstes genom att 
basklarinetten tog upp melodin en oktav under den trestämmiga passagen. Det blev en fin och bred 
klangfärg som jag kände mig nöjd med. I trestämmigheten försökte jag att alltid ha rörelse i de 
underliggande stämmorna så att melodin ej skulle uppfattas som stillastående. Detta hörs tydligt i de 
delar där basklarinetten har helnoter och trumpet och sax-stämman har mer rörliga linjer.  

 
 

Dobre 

 

Dobre blev den sista låten jag skrev färdigt till projektet och karaktäriseras av det tydliga rytmiska 
motivet i kompsektionen och en blåsmelodi med stora intervallhopp. När låten var färdigkomponerad 
kände jag att det saknades något. Formen är AAB och sedan solo på formen och jag kände att någon 
komponent saknades för att få en intressant form på låten. Behövdes det en annan soloform, eller 
skulle jag skriva en komplimenterande stämma för tenorsaxofon istället för att ha unisont hela vägen? 
Detta var tankar som jag gick och tänkte på och jag diskuterade det hela med alla i kvintetten. Efter att 
ha spelat igenom kompositionen ett antal gånger kom vi på idén att slänga in tempoökningar i temat 
och i soloformen. Jag skrev en basgång som definierade det nya tempot och vi kom överens om att 
basen satte det nya tempot. Vi testade först att förbestämma olika metriska modulationer men kom 
snabbt till insikt att det bästa var att ta det hela på känsla och följa basistens nya tempo. Det hela blev 
mera organiskt och det passade även låten bättre då den är ganska ”stökig” och det är endast bra om 
allt inte är supertight. Samma baslinje fungerade även som övergång tillbaka till det långsammare 
tempot och det hela medförde att de blev en fin energi i låten. 

 

.  
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Slutreflektion 

Projektet i sin helhet blev bättre än mina förhoppningar och jag känner mig framförallt väldigt nöjd 
med inspelningarna som jag upplever som autentiska. Mitt mål med projektet var att skriva musik som 
var originell och jag tycker att jag lyckats få med annorlunda former på mina kompositioner. Jag är 
även nöjd över låtarnas variation på skivan då alla låtar har sitt eget ”mode” och det finns en stilmässig 
röd tråd som gör att man hör att det är en och samma kompositör bakom låtarna. Mest nöjd blev jag 
med sånglåten Like dreams of mine något som känns extra kul då låten sticker ut väldigt mycket 
eftersom det är den enda låten med sång på. Att den blev så bra beror på Lilis fantastiska sånginsats 
och sättet hon tolkar texten på som jag upplever blev väldigt äkta och starkt. Från början var låten 
skriven i en lägre tonart (en stor ters ner från den som är på inspelningen) men jag och Lili kom 
överens om att en tonartshöjning var motiverad. Vi valde att höja låten så att Lili nästan hamnade i sitt 
bristningsläge röstmässigt, vilket vi upplevde passade låten bättre.  

Att skriva för sång har väckt ett nytt intresse inom mig och jag har börjat tänka på att skriva en ny 
skiva med endast sånglåtar. Att utöka blåssektionen till tre möjligtvis fyra blås är även något jag har 
tänkt på och jag skulle väldigt gärna ha med stråkar på några låtar också. Jag har tänkt på hur min 
kompositionsprocess skulle kunna utvecklas vidare inför ett sådant projekt. Något som jag skulle vilja 
jobba mer med är att samskriva med andra. En möjlig process till en sångskiva skulle vara att ha 
sessions med de sångare som jag tänker mig att ha med och tillsammans skriva kompositioner. Jag tror 
att en sådan process skulle skapa många nya vägar inom mitt komponerande då jag skulle få helt andra 
och nya inputs. Att samskriva är väldigt vanligt inom popmusiken och jag har länge undrat varför det 
så sällan sker inom jazzen. Kanske är det för att det är extra viktigt att framställa sig som 
”egen/originell” inom jazzmusiken? 

Att ha inslag av oförutsägbara former var något som jag eftersträvade att ha med i alla mina 
kompositioner. Jag upplevde ganska fort i kompositionsprocessen att jag kunde använda mig av olika 
grader av oförutsägbarhet. Med olika grader menar jag att det oförutsägbara kunde vara drastiska 
förändringar som t.ex. tonartshöjningarna i låten Pictures eller mer subtila förändringar som dist-
sound effekten på gitarrsolot i Vlado. Alla dessa inslag av oförutsägbarhet anser jag berikar 
kompositionerna och de bidrar även med att varje låt upplevs som originell och inte lik den andra.  

Att försöka få in stora intervallhopp i mitt solospel var en givande utmaning. Jag märkte snabbt hur 
mycket min tekniska förmåga begränsade mig från att kunna spela de linjer jag hörde. Detta på grund 
av att jag upplevde det som väldigt svårt att snabbt skifta mellan det högre och lägre registret som 
trumpetare. En annan observation som jag gjorde var att jag hade svårt att fullfölja en linje när jag 
lyckades träffa tonerna i det högre registret. För att bli bekant med mitt högre register började jag att 
öva på att först spela en fras en oktav ned och sedan spela den i ett långsamt tempo en oktav upp. 
Detta gav resultat med tiden men jag upplever fortfarande att mitt gehör låser sig något när jag är i det 
högre registret.  

Under kompositionsprocessen försökte jag också att få in större intervaller i de melodier som jag 
skapade. Oftast när jag komponerade mina melodier hade jag först skapat en ackordföljd som jag 
sedan sjöng en melodi till. Jag använde alltså min röst väldigt mycket i denna process och märkte 
snabbt hur svårt det var för mig att sjunga de större intervallen. Detta ledde till att jag testade att 
komponera melodierna med hjälp av pianot istället. Något som jag då märkte var hur mina melodier 
drastiskt ändrades och blev ofta långa linjer av åttondelar och sextondelar (t.ex. melodin i Dobre). I 
just Dobre lekte jag med ett antal större intervaller under kompositionsprocessen men av 
instrumenttekniska skäl valde jag att inte ha något större intervall än en oktav då större intervaller än 
det blev en för stor utmaning. Ett annat problem var att jag inte riktigt kunde höra alla de stora 
intervallen gehörsmässigt och jag hade svårt att få in de i en melodisk kontext. I framtiden hoppas jag 
på att med fortsatt övning kunna utveckla den teknik och det gehör som krävs för att spela och 
komponera de linjer jag önskar. 

Ett annat mål jag hade var att komma ifrån den vanliga standardjazz-harmoniken (alltså den typ av 
harmonik som präglar ”the great american songbook”), något som var en utmaning då jag alltid varit 
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mest bekväm inom den typen av harmonik. Jag hittade efter en tid nya egna harmoniska vägar som 
inte grundade sig i klassisk standardjazz-harmonik utan var mer åt det modala hållet. Jag hämtade 
mycket inspiration från den typ av harmonik som Avishai Cohen använder sig av där rena treklanger 
ofta förekommer.  

Med tiden märkte jag hur  jag hade svårt att variera mig harmoniskt och jag började att använda 
samma ackordföljder i flera av mina kompositioner, något som var en intressant observation. Just detta 
att jag kopierade ackordföljder från tidigare låtar visade sig inte bli ett problem då jag faktiskt har 
samma ackordföljder i Plomo och Creviko något som endast den observante kan höra då låtarna 
stilmässigt skiljer sig så pass mycket från varandra.  

 Rollen som konstnärlig ledare samt bandledare har varit väldigt lärorik och jag har gjort många 
observationer under resans gång. En lärdom som jag gjort är att våga göra drastiska ändringar i mina 
kompositioner efter synpunkter från mina medmusiker. Jag har tidigare varit i situationer i band där 
jag och andra musikanter inte fått vara med och påverka musiken och jag har personligen varit väldigt 
mån om att få inputs från alla i mitt band. För tydlighetens skull var det viktigt att alla i bandet var 
överens om hur riktningen i en komposition skulle te sig och att vi därefter gjorde ändringar 
tillsammans som vi upplevde berikade musiken.  

Till sist vill jag rikta ett stort tack till Sven Berggren vars stöd under hela projektets gång har varit av 
största betydelse för att jag idag kan känna att resultatet blev bättre än jag någonsin kunnat hoppas på! 
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