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1. Inledning 

Mitt examensarbete handlar om att presentera musik som representerar musikalisk frihet för mig. 
Under min tid som utbytesstudent i Berlin medverkade jag på ett antal examenskonserter där det 
mestadels framfördes standardjazz. Trots den öppenhet som rådde kring konst i Berlin var det tydligt 
vad som gick hem och vad som inte gick hem när det gällde konserter på universitet. Det visade sig 
bland annat i att de konserter där det genomfördes standardjazz var betydligt mer populära än de där 
låtarna var egenskrivna. Detta fick mig att tvivla på att mitt koncept, där målet var att skapa mina egna 
ramar och kompositioner i min examenskonsert, skulle fungera. Jag tog upp frågan med min lärare 
Sebastian Studnitzky och hans svar fick mig att bestämma mig, jag måste vara sann mot mig själv och 
tro på mina idéer.  
 
”Everything you do, is art - Everything I do, is art - Everything we do, is art.” 

- Sebastian Studnitzky 

 
Jag bestämde mig därför för att genomföra en konsert där jag skrivit all musik själv. Syftet med 
konserten var att skapa ett tillfälle där jag kunde experimentera med och uppleva musikalisk frihet. För 
mig innebar detta att jag skulle sätta mina egna ramar och våga ta in och kombinera olika genrer som 
har stor betydelse för mig. Dessutom ville jag genomföra låtarna som en svit, vilket innebär att det inte 
skulle vara något avbrott mellan dem, för att skapa en känsla av helhet. 
 

2. Musikalisk bakgrund 

Min resa mot musikalisk frihet började på kulturskolan i Gävle där jag hade trumpetaren Joachim 
Tromark som lärare och mentor under en längre tid. På lektionerna lyssnade vi på olika 
jazztrumpetare, vi plankade deras solon och analyserade dem efteråt. Under dessa lektioner fick jag 
lära mig värdet av att lyssna och imitera andra för att samla kunskap och bli bättre på att improvisera 
själv och på så sätt hitta en egen personlig stil. Under gymnasietiden blev jag medlem i Gävleborgs 
Ungdoms Big Band, GUBB, som leddes av Bertil Fält. Bertil har varit en betydelsefull vägledare för 
mig och många andra, inte bara som musiker, utan också som person. I GUBB kom jag för första 
gången i kontakt med både folkmusik och världsmusik genom projekt tillsammans med Ale Möller1. 
Jag upptäckte att de olika tonspråken tilltalade mig och sedan dess har tonspråk från världsmusik blivit 
en del av mitt konstnärliga uttryck. Inspiration från världsmusik blev också betydelsefull för mitt 
komponerande till examenskonserten.  
 
Den musik som jag har fått med mig sedan barnsben har varit av väldigt skiftande karaktär. Fastän 
mina föräldrar är klassiska musiker lyssnar de inte så mycket på klassisk musik hemma. Hos pappa 
lyssnade vi på genrer som hårdrock, blues, jazz och gospel med band/musiker som Deep Purple2, 
Stevie Ray Vaughan3 och Miles Davis4. Hos mamma däremot lyssnade vi på genrer som funk, pop, 

                                                
1 Ale Arild Staffan Möller, känd som Ale Möller. Svensk musiker och kompositör född 26/3 1955. 
 
2 Deep Purple. Brittiskt hårdrocksband som bildades 1968. 
 
3 Stevie Ray Vaughan. Amerikansk gitarrist 3/10 1954 – 27/8 1990. 
 
4 Miles Davis. Amerikansk trumpetare och kompositör 26/5 1926 – 28/9 1991. 
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fusion och jazz och då ofta band/musiker som till exempel Mezzoforte5, Earth Wind & Fire6, Al 
Jarreau7, och Frank Rosolino8. Det här har gjort att min musikaliska bakgrund är bred och innehåller 
många olika genrer. Mina föräldrar och bonusföräldrar har visat värdet av att vara öppen och inte låsa 
sig för en viss sorts musik. Det finns inget fint eller fult inom musik så länge man blir berörd.  
 
Men vilka musiker berör mig? Jag kan absolut fascineras av teknisk färdighet men för mig är det ändå 
det personliga soundet som väger tyngst, om det också finns en berättelse som berör. Några som har 
lyckats med det och inspirerat mig mycket i mitt komponerande och uttryck inför examenskonserten 
är till exempel de skandinaviska musikerna Arve Henriksen9, Palle Mikkelborg10, Jan Garbarek11, Nils 
Landgren12 och Nils Petter Molvaer13. Även de brittiska/amerikanska ambientkompositörerna Brian 
Eno14, Harold Budd15, samt hårdrocksbanden Whitesnake16 och Led Zeppelin17 har inspirerat mig. Den 
grekiska kompositören Vangelis18 och den fransk-libanesiske trumpetaren Ibrahim Maalouf19. Dessa 
har alla starka unika röster och jag fascineras av deras personliga uttryck. 
 
När det gäller Arve Henriksen, Palle Mikkelborg och Ibrahim Maalouf har dessa främst varit en 
inspiration för mitt trumpetspel. Arve Henriksen har förmågan att hitta varierande sound genom att till 
exempel spela trumpet med klarinettmunstycke, byta mellan olika trumpeter och att imitera det 
japanska instrumentet Shakuhachi20. Palle Mikkelborg har sin bakgrund inom jazzen. Han ligger till 
exempel bakom albumet Aura21 med Miles Davis där Mikkelborg både komponerade, arrangerade och 
var producent. Det är dock främst hans senare stil som kan beskrivas som mera meditativ som har 
inspirerat mig. Hans sound i låten ”Prince Of Peace” från albumet Anything But Grey22 tilltalar mig 
                                                
 
5 Mezzoforte. Isländskt funk-jazzband som bildades 1977. 
 
6 Earth, Wind & Fire. Amerikanskt soul-funkband som bildades 1969. 
 
7 Al Jarreau. Amerikansk sångare 12/3 1940 – 12/2 2017. 
 
8 Frank Rosolino. Amerikansk trombonist 20/8 1926 – 26/11 1978. 
 
9 Arve Henriksen. Norsk trumpetare som har inspirerat mig. Här är ett exempel på hans musik: 
https://www.youtube.com/watch?v=wKR0cSLhmfs 
 
10 Palle Mikkelborg. Dansk trumpetare född 6/4 1941. 
 
11 Jan Garbarek. Norsk saxofonist född 4/3 1947. 
 
12 Nils Landgren. Svensk trombonist född 15/2 1956.  
 
13 Nils Petter Molvaer. Norsk trumpetare född 18/9 1960. 
 
14 Brian Eno. Brittisk musiker och producent född 15/5 1948. 
 
15 Harold Budd. Amerikansk avantgardistisk kompositör född 24/5 1936 
 
16 Whitesnake. Brittiskt hårdrocksband som bildades 1977. 
 
17 Led Zeppelin. Brittiskt rockband som bildades 1968. 
 
18 Evánghelos Odysséas Papathanassíou, mer känd som Vangelis. Grekisk musiker och kompositör född 29/3 1943. 
 
19 Ibrahim Maalouf. Fransk-Libanesisk trumpetare och kompositör född 5/12 1980. 
 
20 En japansk bambuflöjt som fått sitt namn efter sin längd. Källa: Globalmusix.com 
21 Miles Davis-Aura (Columbia 1989) 
22 Palle Mikkelborg - Prince Of Peace – Anything But Grey (Columbia 1992)  
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oerhört. När det gäller Ibrahim Maalouf fascineras jag av hans mångfacetterade musikaliska uttryck. 
Han använder sig av arabiska tongångar som han blandar med bland annat hårdrock och funk. Allt 
framfört med ett trumpetspel som bottnar i en klassisk bakgrund. 
 
Gällande mitt komponerande, är en av mina inspirationskällor J Dilla som var en amerikansk 
skivproducent och rappare. De två album som har influerat mig heter The King of Beats, vol 123 och 
Rebirth of Detroit Instrumentals24, där han fokuserar på minimalistiska och samtidigt oerhört svängiga 
grooves. Eftersom det inte händer så mycket i låtarna i övrigt, upplever jag att man kommer in i en 
meditativ stämning av att lyssna på dem. Den stämningen ville jag gärna få in i min konsert. 
 
När det gäller utformandet av examenskonserten tog jag mest intryck av Nils Petter Molvaer och hans 
sätt att komponera. Hans liveframträdanden framförs oftast som en enda helhet, från början till slut. 
Kompositionerna har influenser från genrer som indie, elektroniskt och rock.  
 

2.1. Överansträngning 
I början av mitt andra år på KMH råkade jag ut för en överansträngningsskada som tvingade mig att 
göra ett uppehåll från trumpeten i nästan två månader. I början av min rehabilitering var stressnivån 
skyhög. Det enda jag hörde i huvudet var: ”öva, öva, öva!”. Jag var tvungen att lära mig konsten att 
varva ner och att då lyssna på trumpet var den sämsta idén, eftersom övningssuget bara blev större…  
 
Jag fick tips från en studentkompis om att kolla upp musik för meditation, vilket jag inte hade haft så 
stort intresse för tidigare. Men så en dag upptäckte jag en video på YouTube med över en timmes lång 
musik med fokus på elektronisk Ambience25. Jag upplevde den minimalistiska synthen som ett 
lugnande medel. Alla tankar om övning, prestationsångest, stress, press, allt negativt försvann. Det 
öppnade upp en helt ny värld inom mig, nya fantasier. De 100 tankar som löpte amok i mitt huvud 
tidigare reducerades nu till 10 lugna tankar. Jag ville börja spela igen, men absolut inte hålla på med 
trumpetteknik, jazzstandards eller klassiska etyder, utan jag ville ägna mig åt ambientmusiken. Jag 
ville inte fokusera på att improvisera licks26 över musiken utan jag ville bli ett med musiken. Jag ville 
få försvinna in i den drömvärld som jag såg framför mig genom Ambientmusiken.  
Vid en överansträngningsskada, som min, fanns det inga specifika övningar spelmässigt som jag 
kunde utföra för att bli bra igen. Med fokus på ambientmusik började jag sträva efter olika ljud som 
jag kunde skapa med trumpeten med minimal ansträngning. Detta blev min väg tillbaka och har sedan 
dess blivit en vardaglig del av min övning. På det sättet blev ambientmusiken inte bara en 
rehabilitering utan också en viktig del av min examenskonsert. 
  

2.2. Standardjazz  
Jag tänkte ge er en kort beskrivning om vad standardjazz är för mig. Eftersom det är en fråga som 
oftast besvaras subjektivt så beskriver jag det så som jag har fått med mig det i min utbildning samt 
den miljö jag har befunnit mig i. För mig så är standardjazz ett begrepp inom genren jazz som består 
av låtar som har blivit en del av jazzens standardrepertoar. Det kan vara låtar som har skrivits från 30-
talet fram till 70-talet och som spelats av jazzmusiker sedan dess. 
Genom den upprepningen har det bildats ett gemensamt språk hos jazzmusiker som blivit ett sätt att 
kommunicera med varandra och finna en gemensam hållning till jazzen. Detta gemensamma språk har 
                                                
 
23 J Dilla - The King of Beats, Vol 1 (Yancey Media Group 2015) 
 
24 J Dilla – Rebirth of Detroit Instrumentals (Yancey Media Group 2014) 
 
25 Ambience, musikgenre. 
 
26 Licks, ett uttryck för typiska fraser som oftast används i genren jazz  
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med tiden blivit en del av olika jazzutbildningar, där man fokuserar på att lägga in standardjazzen som 
en grund för ens utveckling som jazzmusiker. 
När jag tänker på ramarna inom standardjazzen så tänker jag på faktorer som; karakteristiska 
ackordsprogressioner, 32-takterform, idiomatiska melodier och typiska fraser som används i 
improvisationen27. Fastän man improviserar i stunden så är det så präglat av tradition. Det finns många 
fantastiska jazzmusiker som kan sätta sin personliga prägel inom de här givna ramarna, men jag 
känner inte så. 
 

3. Medverkande 

Utan mina medmusiker tror jag faktiskt inte att detta projekt hade varit genomförbart. Valet av 
musiker var en självklarhet, då jag genomförde ett liknande koncept på Musikhögskolans Jazzfestival 
New Sound Made 2017 med samma grupp. Förutom att vi jobbar väldigt bra ihop, är de dessutom 
öppna för mina idéer, vilket har varit till stor hjälp för mitt mål att arbeta med musikalisk frihet.  
Vi har ungefär samma förhållande till standardjazz och vill utveckla musik som kan ge en större 
musikalisk frihet i det konstnärliga framförandet.  
 
Leo Krepper och jag har en stark vänskap som sträcker sig tillbaka till gymnasietiden. Jag är otroligt 
fascinerad av hans gitarrspel samt hans fina personlighet. Han har ett seriöst men lekfullt driv när det 
kommer till att fördjupa sig i ny musik som jag uppskattar mycket, dessutom har han ett eget uttryck 
som sticker ut. Vi har spelat mycket ihop i olika sammanhang och han har en unik förmåga att få mig 
att känna ett lugn på scenen, vad vi än spelar.    
 
Manne Skafvenstedt och jag lärde känna varandra då vi började samtidigt på Kungliga 
Musikhögskolan 2016. Manne och Leo gick tillsammans på Södra Latins gymnasium och är väldigt 
goda vänner, så när möjligheten dök upp att få med dem i samma grupp kände jag att detta kunde bara 
inte gå fel.  
Efter att vi lärde känna varandra har vi spelat ihop i många olika projekt. Manne har välutvecklade 
kunskaper i pianospel och för varje gång jag hör honom, oavsett genre eller konstellation, blir jag 
tagen av hans spel. 
 

Malte Bergman Byström är en av de coolaste personerna jag känner. Han utstrålar ett stort lugn 
samtidigt som han alltid är öppen för nya galna idéer. Som basist bidrar han med ett otroligt sväng och 
stabilitet. När vi spelar ihop så upplever jag att jag kan ta mig friheter åt olika håll och att jag alltid kan 
lita på att han ligger som ett fundament i botten. 

Noa Svensson är en hårt jobbande trumslagare. Han inspirerar mig till att bli mitt bästa jag och han får 
mig även att ta risker och lämna min bekvämlighetszon. Han har en kombination av tekniska 
färdigheter och ett musikaliskt driv. Som ensemblemedlem bidrar han inte bara med sitt unika 
musicerande, utan han är även en stöttande och fin person som jag är tacksam över att ha lärt känna. 

  

4. Repetitioner 

 
Då jag befann mig i Berlin var jag kopplad till JIB:s, Jazz-institut Berlin, mejl och var inte aktiv på 
Kungliga Musikhögskolans mejl, vilket ledde till att jag missade deadline för bokning av 
examenskonsert. Detta löste sig genom att Leo Krepper, som hade ett datum och lokal, fick idén att vi 
                                                
27 Ett exempel på en vanlig jazzfras som används av många artister. 
https://www.youtube.com/watch?v=krDxhnaKD7Q  
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två skulle ha våra examenskonserter samma kväll. Detta lämpade sig väl, eftersom vi även 
medverkade på varandras konserter. Nu hade jag ett datum och en plats att förhålla mig till.  
 
En annan problematik var att skolorna i Tyskland drar igång sina terminer långt efter terminsstart i 
Sverige, vilket ledde till att mina utbytesstudier började i mitten av oktober och slutade i mitten av 
februari, och att det därmed blev väldigt lite tid för repetitioner. För bokning av examenskonsert på 
KMH fanns det tillgängliga datum från början av januari till början av mars. Lösningen på detta blev 
att ses en helg och repetera heldagar. 
 
För mig var det en fördel med heldagar istället för att träffas vid ett antal korta tillfällen, eftersom det 
gav oss en möjlighet att ägna oss åt att utforska och utveckla mina tankar och idéer runt konserten i 
lugn och ro, utan att någon behövde stressa iväg till något annat. Eftersom jag hade bilden klar i 
huvudet så gällde det att få de andra att förstå min vision om konsertens utformning från början till 
slut. Mitt fokus låg hela tiden på konceptet ”konsert utan avbrott” och all planering utgick ifrån den 
idén. En ”traditionell” konsert är oftast utformad på det viset att man har ett antal låtar som man ska 
framföra. Varje låt har en början och ett slut, vilket innebär att man får vila lite, men samtidigt så bryts 
förtrollningen och man måste ladda med ny energi inför nästa låt. Jag ville istället att man skulle få 
uppleva ett flow och en konstant närvaro. Min tanke var att konserten skulle symbolisera en berättelse 
i en bok där varje låt fick representera ett kapitel. Med andra ord att låtarna inte hade en tydlig början 
och ett tydligt slut, utan att nästa låt var en fortsättning på föregående låt, där stämningarna skiftade 
precis som låtarnas olika karaktärer.  
 
Under första repetitionsdagen började jag med att förklara varje låt för sig. Jag hade en färdig melodi, 
ett groove och en tanke om vad varje låt skulle förmedla. Det här hade vi som en utgångspunkt och 
sedan bidrog var och en med egna musikaliska idéer. Jag hade inte noterna klara till första repet men 
efter första genomdraget började vi diskutera hur vi kunde utveckla låtarna. Till exempel diskuterade 
vi hur ordningen av låtarna skulle vara för att bäst förmedla ”berättelse”-känslan. Då min tanke var att 
konserten skulle framföras utan avbrott så skrev jag ner låtarna som en svit med övergångar, som finns 
att studera under rubriken ”Bilaga”.  
 
Andra repetitionsdagen koncentrerade vi oss på att få till övergångar mellan låtarna så att energin i 
varje låt kompletterade varandra för att nå en tilltalande helhet. Eftersom kontrasterna är stora mellan 
de olika låtarna så gällde det att få till smidiga övergångar. Till exempel så gick första låten i 150bpm 
och andra låten i 100bpm. Mitt sätt att lösa tempoförändringen var att Noa halverade tempot i 
övergången till 75bpm och sedan gradvis ökade till tempot i nästa låt, 100bpm. Detta kommer jag att 
gå in mer i detalj i beskrivningen av varje låt. Målet var att försöka skapa övergångar mellan låtarna på 
ett sätt som skulle behålla energin i helheten, samtidigt genomföras på ett sätt som skulle upplevas 
självklar. Det var inte så komplicerat som jag trodde att det skulle bli. Låtordningens formkurva 
kändes organisk och kontrasterna i låtarna kunde kopplas ihop på ett, för oss, naturligt sätt. 
 

Kungasalen 
Eftersom vi blev tilldelade Kungasalen så blev nästa utmaning att anpassa sig till den naturliga 
akustiken. Här fick vi som tur var hjälp av Av-teknikern Björn Allevad på produktionsavdelningen, 
eftersom Kungasalens akustik är anpassad efter symfonisk musik. Då vi spelade en hel del rock var jag 
rädd för att ljudbilden skulle bli väldigt bullrig. Björn lyckades dock fixa detta och resultatet blev 
bättre än förväntat. 
 
Med tanke på rummets storlek, var det svårt fylla ut scenen visuellt. För att utforska den delen 
arbetade jag mycket med ljusteknikern Anders Undelius på produktionsavdelningen. Jag ville gärna 
uppnå en intim atmosfär under konserten och samtidigt förmedla olika stämningslägen visuellt. Målet 
var att få rummet lika levande som musiken. Jag skrev en mall till honom med låtarnas innehåll och 
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känsla och hans uppgift var att visualisera detta i ljussättningen. Exempelvis hade jag önskemål om 
färger till olika avsnitt i låtarna.  
 
Mallen såg ut såhär: 
 
”Låt 1: Opening: 
Sång börjar, mörker i salen, all fokus på sång/ljudet. 
Resten av bandet ansluter sig, stigande ljus. 
Groove drar igång, möjligtvis grönt eller gult ljus. 
Synth-solo,gröna mönster på väggarna, rött/blått ljus rör sig omkring i salen. 
 
Tema återkommer, mer rött och blått för att komma in i stämning för nästa låt. 
Osv…” 
 
När jag såhär i efterhand tittar på videoinspelningen av konserten kan jag bara konstatera att Anders 
förstod precis vad jag ville uppnå med ljussättningen. 
 
 

5. Elektronik 

När det kommer till elektronik så har det kommit att intressera mig mycket på senare tid. I mitt 
musicerande använder jag ofta effektpedaler för att få fram ljudvariationer. Första gången jag kom i 
kontakt med effektpedaler till trumpet var under mitt sista år på gymnasiet då vi skulle ha en 
avslutningskonsert. Jag använde mig av en DigiTech Whammy, som är en typ av Pitch Shifter28. Det 
gav verkligen mersmak, jag hörde nya klanger och fick stor lust att utveckla det här.Jag fick en ny 
ingång till mitt eget spel. Förutom Digitech Whammy-pedalen, så har jag utökat mitt pedalbord med 
pedaler som TC-Electronics Hall of Fame 229 samt TC-Electronics Flahsback Delay30. Dessa använder 
jag mig mycket av i olika sammanhang, men framförallt när jag spelar min egen musik.  
 
För mig innebär elektroniken ett komplement till mitt instrument och till min röst, och jag vill fortsätta 
att utveckla min musik där de här komponenterna går hand i hand. Under examenskonserten fick jag 
möjlighet att utforska de olika ljud som jag kunde skapa med elektoniken och trumpeten. Att med 
hjälp av Digitech Whammy addera fler toner till den ton jag själv spelade skapade den spänning i 
kompositionerna som jag sökte. Jag kunde också utvecklade mitt sound genom att placera min trumpet 
i en ny akustisk miljö med Hall of Fame 2 och kombinera det med Flashback Delay. Detta bidrog till 
att jag började använda min egen sångröst med pedalerna för att variera ljudbilden. Sångrösten har 
oändliga möjligheter till varierande uttryck som jag ville utforska.  

                                                
28 Pitch Shifter, en effekt där ursprungstonen sänks eller höjs 
 
29 Hall of Fame 2, pedal med reverb-effekt 
 
30 Flashback Delay, pedal med delay-effekt  
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6. Låtarna 

Under denna del av arbetet kommer jag att gå igenom all musik som framfördes under konserten, hur 
de olika kompositionerna är arrangerade och sitter ihop i en musikalisk svit. Den här delen av texten 
innefattar också en beskrivning av låtarnas bakgrund.  

The Opening  
”The Opening” är den första låten på konserten. Den börjar med att jag sjunger och improviserar kring 
melodin genom reverb och delay-effekter. Jag ville förmedla en bild jag hade från ett avsnitt av 
Mumintrollet som heter ”Vinter i Mumindalen”. Detta avsnitt innehåller en karaktär som kallas för 
Isdrottningen, som sjunger en melodi som jag har fångat upp och gjort en variant av. Resultatet blev 
denna låt:  

 
 
 
Tänk dig ett sjörövarfartyg som seglar i dimman och helt plötsligt hörs en ensam sjöjungfrus sång. 
Eftersom hon inte syns, får hennes röst väldigt stark betydelse. Från ett visuellt perspektiv så ville jag 
att scenen skulle vara i totalt mörker och att sången skulle komma från ingenstans. På det viset ville 
jag skapa fokus på melodin. Gitarren smyger in med toner som understryker låtens tonalitet. Pianot 
kommer in med korta toner som klingar ut genom dämpande strängar. Trumslagaren färgar med 
rytmer på cymbalerna och basen börjar spela låtens basgång, som med tiden går in i låtens groove.  
 
På cue spelas temat av trumpet och gitarr medans kompet fortsätter bygga upp groovet. Efter temat 
följer ett synth-solo med fokus på förvrängda och dissonanta klanger för att bygga upp mer energi. 
Efter solot spelas melodin igen och allt eftersom går det över till ett mellanspel i ”half time-feel”. Half 
time-feel innebär här att vi går från 150bpm (Beats per Minute) till 75bpm i tempo. Tonaliteten 
förändras och jag börjar flagga för nästa låt som innehåller den arabiska skalan Hijaz Kurd31. Gradvis 
ökar tempot till 100bpm och på cue startar låten med en introduktion som består av 4 olika riff som 
bandet spelar unisont. De två första riffen innehåller den arabiska skalan Hijaz Kurd. Det tredje riffet 
är baserat på ett doriskt tonförråd medan det fjärde riffet består av tonmaterial från en hexatonisk 
bluesskala. 
 

                                                
31 Hijaz Kurd, en skala inom Maqam-systemet som används bland annat i arabisk musik.  
http://www.bouzoukiman.com/HitzazChapter.pdf  
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08:34 
Låten ”08:34” startar med en upptakt direkt efter det fjärde unisona riffet i introduktionen. Jag skrev 
låten när jag gick mitt första år på KMH och bodde i Nacka. För att ta mig in till skolan reste jag varje 
morgon med buss. På något vis lyckades jag alltid komma till Slussen, för byte till tunnelbana, cirka 
”08:34” då det var som mest människor i farten. I denna folkmassa, i den riktiga världen, bildades det 
samtidigt en melodi samt ett groove i huvudet på mig.  
Från början lät låtens groove mer som funk men till konserten har det utvecklats till ett tyngre 
hårdrocksgroove liknande det i ”Nomade Slang”32, en låt av Ibrahim Maalouf. Jag ville få in lite tung 
”hårdrocksenergi” i konserten och låten blev min ”minihyllning” till band såsom Whitesnake, Led 
Zeppelin och Deep Purple. Jag ville få fram ett sound liknande det som Jon Lord fick fram ur sin 
B3:a33 och Manne var inte sen att haka på. Leo fyllde på med ett typiskt hårdrocks-solo och låten 
utmynnar i ett kollektivt kaos där alla improviserar fritt. Ett efter ett försvinner sedan instrumenten 
tills bara Mannes bordun ligger kvar. Detta förstärkte kontrasten till nästa låt som kan beskrivas som 
motsatsen till ”08:34”. ”Ambience” är en lågmäld ambient konversation mellan Manne och mig. 
 

Ambience 
Den här låten framfördes som en improvisation av trumpeten och synthen. Här fick jag och Manne 
möjlighet att utforska rummets akustik med olika ljud och klanger genom elektronik. Genom detta 
kom influenser som Brian Eno och Harold Budd, som är pionjärer inom genren ambientmusik, in i 
bilden. Då Manne hade börjat utforska ambientmusik till sitt examensarbete blev det en speciell 
upplevelse för mig. Jag hade använt denna musik som rehabilitering vid min överansträngning, som 
jag beskriver i rubriken ”Överansträngning”, genom videolänkar från Youtube34. På min 
examenskonsert fick jag möjlighet att i ett musikaliskt sammanhang fördjupa mig i denna genre 
tillsammans med Manne. Manne utgick ifrån treklanger byggda på första, andra, fjärde och femte 
steget i A-dur; A-dur, B-moll, D-dur och E-dur. Synthljudet som Manne använder påminner om 
introduktionen till låten ”Vi Kommer Aldrig Att Dö” med Bo Kaspers Orkester35. Här 

                                                
 
32 Ibrahim Maalouf – Nomade Slang – Illusions (Mi’ster productions 2013) 
 
33 B3, en modell av Hammondorgeln  
 
34 https://www.youtube.com/watch?v=zloJ_yptWU0 
 
35 Bo Kaspers Orkester, Samlingsalbum, 2009, Sony Music Entertainment. 
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experimenterade jag med långa delay-tider och en stor rumsklang på mina effektpedaler på min 
trumpet och sångröst. 
 

Grunewald 
Stadsdelen Grunewald som ligger i utkanten av Berlin inspirerade mig till att skriva låten 
”Grunewald”. I området finns det en höjd, Teufelberg, där det ligger en amerikansk radaranläggning 
som var aktiv under kalla kriget, men som lades ner 1991 och numera är ett museum för konst och 
historia. Jag och några studenter på skolan fick höra att man hade haft konserter uppe i en av 
antennerna som är formad som en kupol, men att akustiken var besvärlig med mycket efterklang.  
Det inspirerade oss till att utforska klangfärg och reverb när vi jammade senare på kvällen i skolan. Vi 
försökte återskapa känslan av att vara i kupolen genom att spela samtliga intrument genom 
reverbenheten inställd på största möjliga rumsklang. Det sound vi fick fram var otroligt häftigt och 
genom den fritt improviserade musiken dök en melodi upp i mitt huvud och blev det bärande motivet i 
denna låt. 
 

 

Epilog 
Jag hade en tanke om att avsluta min konsert med en Techno-baserad låt. När jag presenterade idéen 
för bandet så kom de med egna förslag som jag köpte. Grunden var en ackordföljd som innehöll Bb-
dur, Cb-dur och Ab-moll. Om det är något jag är svag för när det kommer till ackordsläggningar så är 
det grundton, kvint och ters en oktav upp, vilket jag specifikt ville ha med i denna låt: 

 
 
Manne började loopa detta på piano och till denna loop tyckte Noa att det passade med ett Trap36-
komp. Det var inte alls vad jag hade tänkt från början men det kändes bara så självklart att ha med det 
i låten. Jag började jobba på en melodi som hade inslag av arabiska tongångar och jag gillade 
kontrasterna mellan den och det tunga groovet. På cue förändrades ackordsföljden genom att byta ut 
sista ackordet Ab- till E:   
 

                                                
36 Trap, en slags genre med influenser från hiphop och rap 
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Efter att E-dur har spelats bryts groovet och Leo började spela ett riff i tonarten Eb, bestående av 
kvarter, kvinter och minussexor som för tankarna till hårdrocksmusiken: 

 
 
Samtidigt ökade han tempot gradvis för att passa nästa del. När detta hade pågått ett tag gick Manne 
över från pianot till synthen och vi började spela en ny melodi i rubato-stil. Den innehöll många stora 
intervaller och spänningstoner. Tanken var att skapa kontraster mellan gitarr-riffet och den nya 
melodin:  

 
 
På cue börjar Noa och Malte spela korta groove-sekvenser i olika rytmperioder som efter ett tag 
övergår i Drum’n’bass37-stil. Leo fortsätter alltjämt med sitt gitarr-riff medan Manne och jag spelar 
melodin en gång till fast jag oktaverar upp samtidigt som Manne lägger på en mer förvrängd, distad 
klang. Det vi vill uppnå med det är att höja energinivån några snäpp.  
 
När det gäller själva slutet, så kan man säga att vi kom fram till det tillsammans. Jag tror att det var 
både Leo och Manne som på skämt tyckte att övergången till ett durackord skulle uttrycka total eufori. 
Jag tyckte att idéen var jättebra. Jag skrev en ackordslinga som utgick ifrån durackord; Eb-dur, F-moll, 
Ab-dur, Eb-dur, Eb-dur, F-dur, Ab-dur och Eb-dur som jag improviserade över. Under konserten dök 
Vangelis titelspår till filmen Blade Runner38 upp i mitt huvud och jag kunde inte motstå att citera den. 
Efter solot går över till rytmiska markeringar som avslutas med ett trumfill av Noa och hela 
Kungasalen släcks ner. Det blev verkligen en euforisk avslutning på vår konsert. 
 
 
                                                
 
37 Drum’n’Bass, en slags genre inom Techno och Elektronisk musik  
 
38 Science Fiction-film från 1982, regissör Ridley Scott. 
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7. Slutreflektioner 

När det kommer till min musikaliska estetik är jag väldigt tacksam för det jag har fått med mig från 
jazzen som är ett exempel på hur musik kan skapas och se ut. Standardjazzens ramar, som jag har 
beskrivit tidigare, har ändå bidragit med värdefulla insikter om hur jag kan forma min egen musik.  
Min trumpetlärare på Kulturskolan i Gävle, Joachim Tromark, lärde mig alltså värdet av att lyssna och 
imitera olika trumpetares spelstil och solon för att sedan utveckla en personlig stil. Kan man bli unik 
genom att imitera? Jag tror det. Musiker och kompositörer har inspirerats av varandra i alla tider. Jag 
har imiterat och inspirerats av musiker från många olika genrer och det har lett fram till den musik 
som jag komponerade till min examenskonsert. Under många år var jag fäst vid tanken att det bara var 
jazz som jag skulle hålla på med.  
 
När jag började lyssna på musiker som till exempel Nils Petter Molvaer och Ibrahim Maalouf kändes 
det som att en dörr öppnades. Det gick att använda trumpeten till så mycket annat än bara jazz och 
klassisk musik. De inspirerade mig till att vilja utveckla mitt trumpetsound i andra riktningar. Jag 
kände att jag kunde skapa mina egna ramar och förutsättningar för min musikaliska frihet.  
En liknelse till det som jag upplever idag är att jag befinner mig framför en vit vägg tillsammans med 
100 olika färgburkar, inte bara de 10 färgburkar som stod till mitt förfogade tidigare. Jag upplever 
också en större frihet att skapa konst på den vita väggen och välja helt nya motiv för min kreativitet. 
Det stora antalet nya nyanser av färger ger mig mod att utforska nya områden och idag upplever jag en 
trygghet i att skapa mina egna ramar och förutsättningar. Jag behöver inte anpassa mig efter några 
traditioner utan kan hitta nya vägar, mina vägar. 
 
Hur ska jag då utveckla en ännu större musikalisk frihet i mitt musicerande? Det är en komplex fråga 
och kanske kommer svaret att ändras med tiden. Men det här projektet har verkligen gett mig mersmak 
på att utveckla mitt komponerande. Det musikaliska samarbetet med mina medmusiker har sått ett frö 
hos mig och är verkligen något jag vill gå vidare med och fördjupa mig i. Genom att via mitt akustiska 
instrument förvränga ljudbilden elektroniskt på ett sånt sätt att jag, oavsett genre, bidrar med ett unikt 
sound är ett område jag vill utveckla. Partier i låtar där en viss effekt kan förhöja en känsla, skapa 
kontraster eller skifta stämning helt genom att använda elektronik kopplad till min trumpet är ett 
område som också fascinerar mig. 
Jag skulle också vilja skriva mer musik inspirerade av andra genrer och där jag kan skapa nya 
möjligheter för trumpeten i en ny musikalisk kontext. I detta projekt har jag tagit in och blandat genrer 
som hårdrock, ambience och elektronika. De kan verka olika till sin karaktär men jag kände att de alla 
skulle få sin plats i min konsert. Utöver musikaliska uttryck som jag lånat in från nämnda genrer finns 
det ytterligare hundratals där ute som väntar på att utforskas av mig. 
 
När jag ser tillbaka på genomförandet av konserten blev jag inspirerad att jobba mer på att komponera 
konserter med helhetstänk där kompositionerna är kopplade till varandra i ett flöde utan avbrott. Man 
kan likna det vid en teaterföreställning där ridån går upp och föreställningen börjar. Berättelsen startar 
och fortsätter utan avbrott tills ridån går ner och markerar slutet. Denna konsertform ger mig det fokus 
och den koncentration jag behöver för att nå den musikaliska frihet jag eftersträvar. Jag vill att mina 
kompositioner tar vid efter varandra så att man inte bryter den stämning man skapar. Jag hoppas att 
min examenskonsert var en början på ett koncept. Dessutom vill jag gärna blanda in fler konstformer 
såsom rörliga bilder, dans etc. Jag tror på att blanda in visuella intryck tillsammans med musik. På 
scen skulle animationer och abstrakta mönster och färgkollage ge nya dimensioner till de musikaliska 
stämningarna. Det känns som en intressant väg att gå. 
 
Något jag också tar med mig, är hur viktigt valet av konsertlokal är ur flera synvinklar. Min tanke från 
början var att genomföra konserten i Lilla Salen som är en mindre lokal avsedd för elektrisk musik, 
men eftersom jag var sen i planeringen så blev jag tilldelad Kungasalen, som är tänkt framför allt för 
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akustisk musik. Akustiken i Lilla Salen skulle passat den här sättningen och musiken väldigt bra till 
skillnad från Kungasalen, vars akustik inte är anpassad till förstärkt musik. Det gjorde att valet av 
ljudtekniker blev synnerligen viktigt. Nu hade vi turen att få Björn Allevad som gjorde ett jättebra 
jobb, men i framtiden är målet förstås att ha en egen ljudtekniker. Den musik jag vill fortsätta att 
komponera och framföra bygger mycket på att jag har kontroll över de olika sound som förekommer i 
min musik. Ljudteknikern har därmed en stor viktig roll i det musikaliska uttrycket och skapar 
dessutom själva ljudbilden. Jag önskar gärna att samarbeta med någon som kan bidra med egna förslag 
och idéer. 
 
Har jag uppnått musikalisk frihet? Jag vet inte om jag kan påstå att jag har gjort det för resten av mitt 
liv som musiker. Men däremot kan jag säga att jag har uppnått frihet i detta arbete.  
 

 

Referenser 

https://www.youtube.com/watch?v=wKR0cSLhmfs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zloJ_yptWU0 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilagor  

Nedanför finns låtarna nerskrivna enskilt samt original-noteringen av sviten. 
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