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Abstract 

During my studies at the Royal College of Music in Stockholm I have been exploring how I 
can develop as an improviser and as an ensemble musician. The main focus has been  
to use more arco playing, but also to sing unison and in harmony with the bass in order to 
broaden my expression. Another aim has been to compose music for my trio to implement 
my expanded way of performing. 

When I began the master’s program, I wanted to return to my roots as a classical cellist. 
With the help from classical teachers I was able to improve my bass technique, especially 
with the bow, and use that as a way to further widen my improvisation and accompany-
ment skills. As a bonus, my cello playing got a boost from this work and it eventually 
became another important part of my artistic voice. 

The methods of my project have been to continuously test new ideas in my freelance work 
outside of KMH. I also interviewed fellow musicians to be able to reflect on whether my 
newly acquired knowledge and technique have had an effect on the way we make music 
together. 

In the thesis I also reflect on my inspiration from other musicians and artists and my 
personal philosophy not being bound to certain musical genres. Instead I want to take 
impressions from many different kinds of music and be open to all the different techniques 
in playing double bass that comes with a wide range of styles. 

An important result of this process is the making of the album “Arrival”, with Adam 
Forkelid on piano, Calle Rasmusson on drums and the Polish jazz violinist Adam Bałdych as 
a guest soloist. The record was released in March 2020 by the international jazz label 
Prophone/Naxos. 
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Förord 

Jag har under många år arbetat som frilansande jazzbasist och jag tänkte länge att jag hade 
det bra där jag befann mig professionellt. Jag jobbade med många av Sveriges mest namn-
kunniga jazzmusiker och artister och var mig veterligen uppskattad som kontrabasist.  

Efter att jag hade passerat trettio år började dock någonting gnaga i mig. Jag ville försöka 
hitta ett eget solistiskt uttryck som kändes starkt och personligt och jag ville göra en skiva 
där jag själv bestämde förutsättningarna och där mina egna kompositioner fick vara i 
fokus. Under en turné hösten 2013 tillsammans med Joakim Milder, tipsade han mig om 
masterprogrammet på KMH. Detta sådde ett frö i mig, kunde masterstudier möjligen vara 
den utmaning jag behövde för att göra verklighet av mina visioner och hitta ny inspiration 
att ta mitt musicerande till nästa nivå? Det tog emellertid några år innan jag gjorde 
verklighet av dessa tankar men 2017 sökte jag äntligen och blev antagen till Kungl. 
Musikhögskolan.  

Studietiden har varit mycket givande på många plan och jag vill tacka några personer lite 
extra: Klas Nevrin för engagerad handledning, för att du på ett bra sätt tydliggjort 
begreppet konstnärlig forskning och hjälpt mig att utveckla mina färdigheter gällande det 
reflekterande arbetet. Joakim Milder för att ha fått mig att våga ta steget och börja studera 
igen lite senare i karriären. Min baslärare Michael Karlsson för mycket inspirerande 
lektioner i klassiskt kontrabasspel under det första studieåret. Mina mångåriga musiker-
kollegor Adam Forkelid (piano) och Calle Rasmusson (slagverk) för ert engagemang i min 
trio och under arbetet med min debutskiva Arrival. Ni är i mitt tycke två av Sveriges absolut 
bästa jazzmusiker och jag är glad att få musicera med er. Tack även till Svenska Staten och 
Kungliga Musikhögskolan för att jag fått möjligheten att genomföra denna utbildning helt 
utan avgift. Utbildning är något av det viktigaste som finns för ett väl fungerande samhälle.  

Till sist vill jag tacka min fru Ida för att du har trott på mig och gett mig friheten att göra 
den här satsningen. Trots en egen hektisk karriär och vår numera trehövdade barnaskara 
har du hållit modet uppe och varit både påhejare och konstruktiv kritiker. Tack! 
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1. Inledning 
Så länge jag minns har jag varit intresserad av melodier. Ett starkt motiv som får fäste i 
medvetandet och som håller sig kvar. Kanske kan det tyckas konstigt att jag därför valde 
kontrabasen som huvudinstrument, men för mig är det naturligt att ha möjlighet att skapa 
en basstämma som underbygger och hjälper till att framhäva det melodiska skeendet. 

Under mina många år som professionell musiker har den melodiska ådran ständigt varit 
närvarande men det är först på senare år jag har insett vilken potential som finns i det 
förhållningssättet som basist. Detta tillsammans med faktumet att jag sedan skoltidens 
cellospel har haft en bra grundläggande kontrabasteknik. När tankarna på att söka master-
utbildningen började ta form på allvar insåg jag att det var mitt sätt att spela och framför-
allt improvisera, med melodierna i fokus och med hjälp av stråkspel och sång, som skulle 
bli min huvudsakliga inriktning under studierna. 

Detta arbete kommer att handla om min process mot att hitta nya infallsvinklar till att 
spela kontrabas, och i synnerhet att improvisera i en jazzkontext. Jag har arbetat med 
klassiskt kontrabasspel, studerat låtspel inom svensk folkmusik, gått kompositionskurser 
och tagit sånglektioner – allt för att inspireras till en mer variationsrik roll som basist i en 
jazzgrupp. Jag har även inom ramen för projektet använt mig av sången som ett förstärk-
ande element, både i improvisationssituationen och ensemblespelet.  

Tekniken att sjunga samtidigt som man spelar är inte ny, den har praktiserats tidigare av 
jazzbasister som till exempel Slam Stuart och Major Holley. Med inspiration från vokala 
improvisatörer har jag försökt att utveckla tekniken genom att frigöra sången från spelet 
och sjunga en separat stämma i tillägg till basen på olika sätt, och ibland även låta sången 
ta initiativet istället för basen. 

Denna skriftliga reflektion kommer att innefatta hur jag har upplevt utvecklingsprocessen 
från början till slut och vad den har innehållit. Jag kommer också att försöka placera mitt 
musikaliska uttryck i ett kontextuellt sammanhang och beskriva vad som skiljer det jag 
försöker åstadkomma från andra basister genom jazzhistorien, som liksom jag har velat 
överbrygga instrumentets begränsningar och bli starka solister. 

Jag kommer att ge en bild av de konstnärliga utmaningar som projektet har inneburit. Dels 
hur jag har vänt och vridit på min roll som basist och hur det har påverkat mina med-
musiker, dels hur jag har fått insikter om mitt instrument och med inspiration från andra 
genrer kunnat öppna upp för fler dimensioner i mitt spel – både i improvisation och i 
ensemblespel. 

Förutom den skriftliga reflektionen består projektet även av skivan Arrival med Svante 
Söderqvist Trio som släpptes i mars 2020, samt examenskonserten på jazzklubb Fasching 
den 29 april 2020. 
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1.1. Syfte/Frågeställningar 
Syftet med mitt utvecklingsarbete har varit att skapa mer utpräglade skillnader mellan 
konventionellt ackompanjerande (med pizzicato) och improvisationsmomentet där jag tar 
en mer melodisk roll likt en melodibärare, som exempelvis en saxofonist eller en 
trumpetare. Jag har velat arbeta för att utvidga min roll som basist i ensemblespelet, till 
exempel genom att spela skrivna melodiska linjer under teman tillsammans med melodi-
instrumenten. Det har också varit spännande att experimentera med stråkspel där det 
traditionellt brukar vara pizzicato, och att vara öppnare för att lämna över basrollen till 
pianot eller att frångå den helt. För att kunna göra allt ovanstående eftersträvade jag ett 
utökat tekniskt kunnande och ett förfinande av mitt melodiska sinne. 

Jag har inom projektet använt mig av ett antal problematiserande frågeställningar. I 
begynnelsen av projektet var det dock inte helt klarlagt vilka frågeställningar jag skulle 
komma att arbeta med men jag hade ett par relativt tydliga idéer: 

- Vad händer med mitt spel om jag går in i den klassiska musiken och på allvar 
anstränger mig för att utveckla klassisk teknik och interpretation? 

- Hur kan jag använda min breda genremässiga bakgrund inom jazz, klassisk musik, 
folkmusik och pop/rock i utvecklandet av mitt solistiska uttryck? 

Under processens gång utvecklades ytterligare frågeställningar, då jag med hjälp av 
ansträngningarna som följde av de två första, fick en större teknisk förståelse och 
därigenom kunde börja forma en mer detaljerad vision: 

- Hur kan jag utmana och utveckla rollen som jazzbasist genom en högre grad av 
stråkspel, och kan jag använda inspiration från hur kontrabasen används inom 
konstmusiken till att utveckla basens roll i en jazzorienterad ensembleskontext? Finns 
det risk att viktiga element i jazz-basspelet går förlorade i denna strävan? 

- På vilka sätt kan min röst, i samklang med basen, möjliggöra ett tydligare profilerat och 
mer variationsrikt improvisationsuttryck? 

 

1.2. Bakgrund 
Det är svårt att veta vad som har färgat mig som musiker och troligen är det bara att 
acceptera att alla musikaliska erfarenheter jag haft under alla år, bra och dåliga, ligger till 
grund för vad jag nu väljer att spela. Jag skulle kunna välja att bara fokusera på min jazz-
bakgrund, som förstås varit central i mitt liv som musiker och som möjliggjort mina 
masterstudier, men jag inser att det inte alls ger hela bilden av mitt musikerskap. Jag har 
aldrig känt att jag kunnat ta ett slutgiltigt beslut om vilken typ av musik jag har velat 
fokusera på, och när jag har gått från en musikalisk kontext till en annan har jag alltid känt 
mig glad över att ha en genremässig överblick som de flesta musiker i min närhet inte har. 
Kanske har det i vissa fall varit en ursäkt att inte behöva sträva mot den absoluta toppen 
inom de enskilda genrerna, men samtidigt så upplever jag att rollen som basist har möjlig-
gjort denna öppenhet då min förståelse för hur man ackompanjerar hela tiden har blivit 
större. 
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Den klassiska musiken kom tidigt in i mitt liv via cellospel enligt Suzukimetoden1. Metoden 
går ut på gehörsmässig inlärning från tidig ålder vilket passade mig bra, särskilt med tanke 
på att jag som barn var en långsam läsare, både gällande text och noter, och inte hade 
samma fallenhet för att ta till mig kunskap den vägen. Jag fick tidigt en vana att ta in och 
lära mig melodier på gehör vilket jag tror har format min musikalitet på djupet, förmågan 
att i första hand utgå från melodiska strukturer och inte tänka på musik teoretiskt utifrån 
skalor och ackord. Idag kan jag se att det är mycket tack vare denna tidiga musikaliska 
fostran som jag valde att forma mitt masterprojekt och min övning på det sätt jag gjorde, 
då jag förstod i vilken grad det kunde hjälpa mig i min målsättning. 

Det klassiska spelet var emellertid ett nödvändigt ont för mig under många år. Jag kände 
aldrig någon egentlig kärlek till musiken utan det var mer ett material jag fick till mig för att 
utveckla cellospelet, som det nog ofta är för barn som spelar instrument i tidig ålder. 

Först när jag började spela elbas i mellanstadiet kände jag att jag kunde musicera av egen 
fri vilja och på det sätt jag tyckte var roligt. Dock var det inte förrän i början av gymnasiet 
som jag hamnade i musikaliska sammanhang som var riktigt utvecklande, vid sidan av den 
klassiska musiken. Då bildade bland andra jag och gitarristen (och numera basisten) Oskar 
Schönning folkmusikgruppen Fem Fyrfota (FF), som från början spelade folkrock med 
inspiration från grupper som Hoven Droven2 och Den Fule3 med flera. FF var den första 
grupp som jag var med i där alla kunde behärska sina instrument vilket gjorde det möjligt 
att musicera tillsammans på riktigt. Bandet spelade musik komponerad av Oskar Schönning 
uppblandat med traditionella folkmusiklåtar och covers och det lät tajt och svängigt. Under 
gymnasieåren och de efterföljande åren kom FF att bli en fantastisk arena där vi 
tillsammans lärde oss att arrangera musik, och vi experimenterade i gränslandet mellan 
traditionell folkmusik, jazz, rock och soul/funk. Även improvisation var en tydlig del av 
gruppens sound, och de sista åren utvecklades repertoaren till att bestå av originalmusik 
och traditionella hälsingelåtar, med ett akustiskt ljudideal och med tydliga improvisations-
inslag. När jag ser tillbaka på tiden med FF så förstår jag att det är därifrån jag måste ha 
fått många av mina folkmusikaliska referenser, som nuförtiden är signifikativa för mitt 
uttryck. 

Jag spelade aldrig i någon liten jazzgrupp under gymnasietiden utan det sammanhang som 
kom att bli min främsta inkörsport till jazzen var Kilafors Storband, ett amatörband som 
gjorde samarbeten med artister och även en hel del dansspelningar med företrädelsevis 

 
1  Suzuki, Shinichi (1977). Kunskap med kärlek: Ett sätt att utbilda och fostra. Svensk skolmusik AB. 

Metoden utvecklades på 60-talet av den kinesiske pedagogen och violinisten Shinichi Suzuki som hade upptäckt stora 
fördelar med att lära ut fiolspel tidigt, från ca 3–5 års ålder. Metoden går enligt Suzuki själv ut på att lära ut musik på 
samma sätt som man lär sig tala sitt modersmål, det vill säga att man utgår ifrån människans gehör och förmåga att i tidig 
ålder absorbera kunskap mycket effektivt. Nästan alla människor har förmågan att lära sig sitt modersmål under sina 
första levnadsår och de blir ”experter” på sitt språk till stor del på egen hand.  

Om man kan lära sig att spela musik ungefär på samma sätt, att göra musiken till sitt modersmål, så har de allra flesta 
människor förutsättningar att bli experter även inom musiken. Tanken är även att föräldrarna ska vara delaktiga i sitt 
barns lärande och vikten av kontinuerlig repetition och musiklyssnande ses som centralt i pedagogiken. Om man tidigt 
lägger en grund med övning, det vill säga upprepad repetition, så vänjer man hjärnan vid att allt snabbare ta in och 
inkorporera ny kunskap. Detta tillvägagångssätt ligger sedan till grund för ett lyckosamt långsiktigt lärande. 

2 Hoven Droven: Svensk folkrockgrupp från Östersund som jag senare, under åren i Jämtland lärde känna väl. Jag har även 
arbetat i stor omfattning med bandets saxofonist Jens Comén i den gemensamma trion JETS. Skivor som var särskilt 
viktiga: ”Hia hia” och ”Grov” (länkar till Spotify). www.hovendroven.com 
3 Den Fule: Svensk genreöverskridande folkrockgrupp. Viktig skiva: ”Lugumleik”. Länk till Spotify 

https://open.spotify.com/album/1QahmTA70p6r19eK5zEIEu?si=xoQPbOJVQ-ScXbJrbG6bzw
https://open.spotify.com/album/5JZwQp2RCMVIznaItk9TBg?si=Q63a-LYTTAylV-pm09vxxg
http://www.hovendroven.com/
https://open.spotify.com/album/3V5qGFlXHBoVcNgo1dzq8M?si=Gid9xtSgTfmwh6Ly4gCM5w
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Count Basie-repertoar. Jag lärde mig vikten av att vara rytmisk och drivande i walkingspelet 
och detta förhållningssätt har jag haft med mig på ett tydligt sätt ända sedan dess. 

Jag har haft ett stort fokus på stråkspel och sång i samklang under masterprojektet, men 
när jag tänker tillbaka på min tidiga bakgrund finns det egentligen ingen tydlig inspirations-
källa till just det. Jag har förstås hört Paul Chambers spela stråksolon och kanske även Slam 
Stewarts stråk- och sångimprovisationer någon enstaka gång, men för mig har anledningen 
att använda rösten snarare härrört ifrån faktumet att mitt gehör alltid har varit nära 
sammanflätat med min sångröst, och samtidigt med mitt instrument. Så länge som jag kan 
minnas har jag haft lätt för att lära mig melodier, och i den gehörsmässiga inlärningen har 
jag regelmässigt utgått från sången, medvetet eller omedvetet. Sången är sedan utgångs-
punkt för mitt instrumentella uttryck. Denna musikaliska utgångspunkt har alltid varit 
något jag är tacksam och stolt över men jag har inte förrän denna utvecklingsprocess insett 
vilket kraftfullt verktyg sångrösten är för att utveckla mitt konstnärliga utryck. 

 

1.3. Metoder 
Då jag har arbetat som musiker under många år innan jag inledde mina masterstudier, så 
har jag kunnat identifiera flera aspekter med mitt musicerande som jag inte varit helt nöjd 
med. Det har handlat om stora fält, såsom klassisk teknik och komposition, som jag inte 
har mäktat med att på allvar ta tag i vid sidan om mitt professionella musicerande. Det har 
inneburit att jag har fokuserat på det jag är bra på och renodlat och förfinat det istället. 
Dock kom jag till en punkt då jag insåg att jag på allvar måste arbeta med detta i mitt spel 
för att komma vidare i utvecklingen. 

Jag har under mina år på KMH haft tre ”ben” som studierna utgått ifrån och som jag sett 
som målsättningar och tydliga resultat av mina ansträngningar: 

- Utvecklandet av ett personligt och starkt solistiskt/artistiskt uttryck, med inspelning 
och utgivning av ett fullängdsalbum med egenskriven musik som mål. 

- Utveckling av klassiskt kontrabasspel, vilket även fungerat som metod för att utveckla 
det solistiska uttrycket. Sekundär målsättning har varit att kunna bredda min 
arbetsmarknad och kunna arbeta även som klassisk kontrabasist i orkestrar mm. 

- Återupptagande och utveckling av mitt cellospel, som även gynnat det solistiska 
uttrycket och har blivit en viktig del av min roll i min egen grupp, Svante Söderqvist 
Trio. Vid sidan av det har ett mål varit att kunna arbeta enbart som cellist i olika 
sammanhang. 

Metoderna för att uppnå ovanstående har inledningsvis varit att skapa grundläggande 
tekniska förutsättningar på instrumentet genom klassisk övning. Parallellt med det har jag 
testat mina nya idéer i frilanssammanhang, och jag har även spelat in repetitioner och 
konserter i syfte att kunna lyssna och reflektera i efterhand. 

Under det andra studieåret förde jag en ljudjournal där jag ett par gånger i månaden satte 
mig ner och spelade in mina tankegångar verbalt på ett röstmemo. Jag talade där om vad 
som för tillfället hände i min process för att sedan kunna skapa mig en retrospektiv bild av 
med- och motgångar. Under det tredje året genomförde jag djupintervjuer med några av 
mina närmaste medmusiker för att få ett utifrånperspektiv på mina idéer. 

I följande avsnitt förtydligar jag mina olika metoder: 
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1.3.1. Klassisk övning som verktyg för större tekniska möjligheter 
De flesta musiker, ja troligen människor i allmänhet, har säkerligen områden där man 
skulle vilja utvecklas men inte riktigt mäktar med uppoffringen. För mig har ett sådant 
område under många år varit den klassiska musiken. Jag lämnade det klassiska cellospelet i 
20-årsåldern till förmån för kontrabasen, och på många sätt kändes det som en lättnad att 
inte behöva öva på saker som jag inte såg som intressanta vid den tiden. Under alla år som 
jazzmusiker har jag sedan sett på klassisk musik och orkesterspel som något kravfyllt där 
det är viktigare med detaljer än det övergripande samspelet. En annan del av mig har 
däremot känt en vilja att närma mig den klassiska musiken igen och på allvar börja öva 
strukturerat på ett sätt som jag aldrig riktigt har orkat göra. Jag har litat till att min 
klassiska celloteknik har räckt till även gällande kontrabasen, vilket den också har gjort i de 
allra flesta sammanhang. Men i de situationer som jag har spelat med professionella 
klassiska instrumentalister har jag förstått att jag inte har lagt ner det arbete som krävs för 
att behärska mitt instrument till fullo. Klassiska musiker har en stor kompetens i att tolka 
melodier och arbeta med klangbredd, det är centralt i den klassiska utbildningen där sättet 
att värna detaljrikedomen i musiken har förfinats under hundratals år. Till skillnad från 
jazzgenren är det inom klassisk musik mycket viktigt med exempelvis frasering, pregnans 
och typ av vibrato. Detta är värden som jag upplever delvis saknas i jazzvärlden, där 
snarare personligt uttryck och rytmiskt samspel anses vara självklara fokus. Det är förstås 
inom jazzen inte praktiskt möjligt att lägga ner samma omsorg om detaljerna i uttrycket då 
musiken tar form i realtid, men med en större förståelse för konstmusikens tillväga-
gångssätt så finns en stor potential att utöka den musikaliska variationen som 
improvisatör.  

När jag på allvar började fundera på att studera och försöka åstadkomma något nytt så 
insåg jag att klassisk övning var något som jag inte kunde förbise. Med stråken är det 
möjligt att åstadkomma ett mycket vidare spektrum av klanger än med endast pizzicato. 
Den största skillnaden är att man med stråken kan forma och förändra tonen i oändlighet, 
till skillnad från pizzicato där man har mer begränsade möjligheter efter anslagsögonblicket 
då tonen klingar av. I diskussioner med medmusiker under utvecklingsprocessen har denna 
aspekt varit återkommande, framförallt pianister har samma typ av begränsning i 
instrumentet som pizzicato-bas. När man väl har slagit an en ton så kan man inte göra så 
mycket mer än att bestämma när tonen ska sluta. När jag däremot använder stråken får 
jag tillgång till en mycket större variationsrikedom. Jag kan exempelvis välja att göra 
crescendon, tremolon eller långa toner som sträcker sig över flera takter, och det innebär 
att jag kan utvidga den gängse jazzbasistrollen markant. Jag har på många sätt inspirerats 
av på vilket sätt kontrabas spelas i klassiska orkestersammanhang, där basen förutom att 
spela typiska basfigurer ofta även spelar melodiska teman i samklang med olika 
instrumentgrupper i orkestern. 

Själva metoden gick ut på att öva klassisk teknik enskilt under handledning av flera olika 
baslärare under projektperioden: Michael Karlsson4, Valur Pálsson5 och Sébastien Dubé6. I 
tillägg till det såg jag till att medverka i ett antal orkesterprojekt inom den klassiska 
institutionen på KMH, framförallt med KMH Stråkorkester och KMH Symfoniorkester. 

 
4 Michael Karlsson (f. 1958): klassisk kontrabasist och ämnesansvarig baslärare på klassiska institutionen på KMH. Även 
anställd som stämledare i Kungl. Hovkapellet. 
5 Valur Pálsson (f. 1961): klassisk kontrabasist och anställd som stämledare i Kungl. Filharmonikerna. 
6 Sébastien Dubé (f. 1966): kontrabasist/artist. Anställd som solobasist i Svenska Kammarorkestern i Örebro samt 
gränsöverskridande soloartist inom klassisk musik, folk-/världsmusik och jazz. 
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Hösten 2018 och under 2019 frilansade jag återkommande som klassisk basist med den 
blåsarsymfoniska orkestern Marinens Musikkår7 vilket ytterligare hjälpte mig att få 
användbara erfarenheter för mitt eget improvisationsuttryck, samtidigt som det förstås 
gav mig viktiga lärdomar som basist generellt. 

1.3.2. Experimenterande i befintliga grupper utanför KMH 
Ända sedan jag inledde studierna så har jag haft ett tydligt fokus på att experimentera och 
implementera mina utvecklade kunskaper i sammanhang utanför musikhögskolan. I mitt 
vardagliga liv som musiker är konserter den primära verksamheten, så jag insåg tidigt att 
det mest effektiva sättet att utvecklas inom ramen för projektet var att hela tiden ha en 
stark länk mellan studierna och mina vanliga frilanssammanhang. 

Det var dock inte helt naturligt i alla grupper att odla en utökad basistroll, utan det 
utkristalliserades med tiden i vilka sammanhang det lämpade sig att utmana invanda 
mönster. Förutom min egen grupp Svante Söderqvist Trio så var Mathias Algotsson 
Kvartett ett av de tydligaste sammanhangen. Gruppen har till skillnad från många andra 
jazzkvartetter inga trummor utan består av piano, kontrabas, trumpet och altsax/klarinett. 
Avsaknaden av trummor är intressant då det innebär större möjligheter att till exempel 
spela riktigt svagt, vilket är svårare när man har trummor med. För mig som basist innebär 
det att jag tar ett något större ansvar för rytmiken och drivet men det innebär också att jag 
kan spela mer ”finstilt”, det vill säga allt jag gör hörs och jag behöver inte alls forcera mitt 
spel för att komma fram i ljudbilden. På detta sätt kan jag dra mycket nytta av min 
klassiska teknik och lyfta fram melodispelet både med stråken, pizzicatot och med sången. 
Då rollerna är fria kan jag även gå ifrån basrollen ibland och spela melodiska linjer med 
blåsarna och låta pianot ta över ackompanjemanget. Kvartetten har givit ut två skivor, 
Home At Work8 (2015) och Home At Work Again9 (2019) där det senare albumet innehåller 
mycket av den typen av basspel som jag har utvecklat under projekttiden. 

Det trumlösa formatet har överlag tilltalat mig mycket, både innan och under projekttiden. 
Liksom i de flesta klassiska ensembler så manar dessa instrumenteringar till att jag som 
basist kan spela med större variation och större detaljrikedom. Kontrabasen är relativt 
ljudsvag och i många lägen kan trummor störa ut vissa detaljer i spelet. 

Sammanhanget för mina egna kompositioner har framförallt varit Svante Söderqvist Trio, 
emellertid tillkom även trion Schönning/Lindquist/Söderqvist (SLS) under projekttiden. 
Gruppen spelar originalmusik av alla tre medlemmar, förutom mig själv Oskar Schönning 
på gitarr/bas och Klas Lindquist på altsax/klarinett. Jag spelar här både kontrabas, cello och 
sång – samma instrument som i min egen trio, men med skillnaden att det i gruppen inte 
finns några trummor och att min egen musik bara är en del av det totala låtmaterialet. I 
SLS kan jag vara fri och utmanande i basistrollen och skillnaden i instrumentering jämfört 
med min egen trio leder till att jag gör andra musikaliska val, exempelvis gällande rytmiskt 
ansvarstagande, vilket är inspirerande. Klas Lindquists roll som blåsare distanserar 
gruppens sound från pianotrion och faktumet att Oskar kan ta över kontrabasen gör att jag 
kan vara helt likvärdig Klas som melodibärare med cellon och exempelvis spela 
tvåstämmigheter tillsammans med honom. Gruppen släppte låtarna ”Surf”10 i februari 

 
7 Marinens Musikkår: Blåsarsymfonisk orkester och en av Sveriges tre heltidsanställda militärmusikinstitutioner med säte 
i Karlskrona. www.marinensmusikkar.se 
8 Album: Algotsson, Mathias. Home At Work, Slingan Musik; 2015. Länk till Spotify 
9 Album: Algotsson, Mathias. Home At Work Again, Slingan Musik; 2019. Länk till Spotify 
10 Album (singel): Schönning/Lindquist/Söderqvist. Basement Tape 1 – Surf, Schönning Records; 2020. Länk till Spotify 

http://www.marinensmusikkar.se/
https://open.spotify.com/album/3ZlPSIlHse6a45ipDFxXgF?si=Gh1PkUZcReuCMASqXNrVJA
https://open.spotify.com/album/4QjPr8Q0Xp8s0AGoBLjZ3Q?si=oXqXlh5OT-qTqpURNFEumg
https://open.spotify.com/album/4ZbMc8fgGCWqWDbJaSxQxl?si=82Kj8RtdSaGeGxrrsiRaVA
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2020, ”Be Careful What You Wish For”11 i mars 2020 och planerar ytterligare utgivning 
senare under 2020. 

1.3.3. Ljudjournal – dagboksanteckningar via röstmemo 
En bit in i projektet bestämde jag mig för att upprätta en ljudjournal för att skapa ett forum 
för mig själv att sätta ord på utvecklingsprocessen och ha ett material att gå tillbaka till, för 
att senare kunna tydliggöra olika stadier i min utveckling. Under den första terminen av 
masterstudierna gjorde jag försök med att skriva loggbok men snart insåg jag att jag hade 
svårt att få det gjort. Min ambition med ljudjournalen var att det skulle vara lätt och 
otvunget att sätta mig och ge en ögonblicksbild ett par gånger i månaden. Istället för att 
skriva ner mina tankar på papper eller i datorn, spelade jag in reflektionerna på min 
telefons röstmemo. I ett senare skede gick jag tillbaka och transkriberade det inspelade 
materialet för att lättare kunna använda det för reflektion, och på ett tydligare sätt kunna 
använda det som källmaterial. 

Inspelningstillfällena sträcker sig från oktober 2018 till och med oktober 2019 och de inne-
fattar perioden då jag formar Svante Söderqvist Trio, delar av kompositionsprocessen och 
repetitionsprocessen inför skivproduktionen. Slutligen dokumenterar jag mina tankar i 
samband med studioinspelningen av albumet Arrival inklusive efterarbete och mixning 
under hösten 2019. 

1.3.4. Intervjuer 
Under januari 2020 gjorde jag ett antal intervjuer med musiker som jag har samarbetat 
nära med under projekttiden. Jag ville få ett utifrånperspektiv på hur mitt utvidgade sätt 
att spela upplevdes i ensemblekontexten, och om det fanns problem eller möjligheter som 
jag själv inte har varit medveten om. Det var även intressant att diskutera basistrollen i en 
ensemble, personligt uttryck och melodisk improvisation. Dessa begrepp har jag sett som 
centrala under processen men de behövde kontextualiseras ytterligare av andra än mig 
själv. 

 

1.4. Områdesöversikt och inspirationskällor 
I följande avsnitt beskriver jag mina inspirationskällor, dels vilka som varit viktiga under 
mina tidiga år som musikstuderande och sedermera som musiker, men även de som har 
varit särskilt intressanta under denna utvecklingsprocess. Jag kommer också att översiktligt 
nämna musiker som varit eller är viktiga förgrundsgestalter inom stråkimprovisation även 
om de inte har varit relevanta för mig under just detta masterarbete. 

1.4.1. Musiker som inspirerat mig innan och under processen 
Den viktigaste aspekten i mitt sätt att utveckla spelet har alltid varit att lyssna mycket på 
musik. Under tonåren stod jag ändlösa timmar och spelade bas till skivor och jag tror det 
var en stor anledning till att jag valde att satsa på musiken. Jag plankade förstås en massa 

 
11 Album (singel): Schönning/Lindquist/Söderqvist. Basement Tape 2 – Be Careful What You Wish For, Schönning Records; 
2020. Länk till Spotify 

https://open.spotify.com/album/13VhvCOIIhWXCxi9Eq53HB?si=BxEVD6D4QZqlEzqS50tOjA
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basgångar och hade många favoriter såsom Paul Chambers12 och Ron Carter13, men den 
främsta inspirationskällan i 20-årsåldern var Ray Brown14, som med sitt extremt stadiga 
och rytmiska walkingspel och fantastiska sound övertygade mig om vilken typ av basist jag 
ville bli. Jag lyssnade dock inte speciellt mycket på basister när det kom till solospel, då var 
det mycket intressantare att höra blåsare, exempelvis Sonny Rollins, John Coltrane, Dexter 
Gordon, Chet Baker med flera, då de förmedlade en mycket tydligare melodik än de flesta 
basister. Även min far Mats Söderqvist inspirerade nog tidigt som saxofonist i en äldre 
swingtradition med en mycket utpräglad melodisk spelstil. 

Det var först ett par år senare, när jag började lyssna mycket på country och bluegrass, 
som jag av en händelse upptäckte riktigt spännande improvisation på kontrabas. Jag hörde 
låten ”Bounce”15 med den amerikanske dobrospelaren16 Jerry Douglas, och ett par minuter 
in i låten kommer ett helt remarkabelt stråksolo på kontrabas. Jag hade aldrig hört något 
liknande, basen trakterades mer som om den vore en fiol, och basisten Edgar Meyer17 
hade total kontroll även längst upp i registret, med exceptionell intonation och över-
tygande rytmisk känsla. Det kändes också grundat i basistiskt hänseende, basen lät 
fortfarande som en bas med stort sound i lågt register men samtidigt fanns en väldig 
tydlighet och genomtänkt artikulation i melodispelet. Jag förstod att han nog måste ha en 
bakgrund som klassisk basist, det var den enda möjligheten jag kunde tänka mig för att 
förstå hur han bar sig åt. Men att använda en ekvilibristisk klassisk teknik på kontrabas 
tillsammans med bluegrass-genrens välutvecklade rytmiska ensemblespel och en tydlig 
inspiration från jazzen i improviserandet, var något nytt i min värld. Där och då hade jag 
inte närmelsevis de tekniska förutsättningarna för att göra något liknande och jag kom 
därför att avfärda det hela som omöjligt. Men samtidigt förstod jag att om jag på allvar 
skulle utveckla mitt eget spel så var det klassisk övning som var den främsta nyckeln. Några 
skivor som framförallt har inspirerat mig under denna period är The Goat Rodeo Sessions 
(2011), Bass & Mandolin (2014) och Bach Trios (2017)18. De visar tydligt den stora genre-
mässiga bredden som Meyer besitter och även hans fina kvaliteter som kompositör i 
gränslandet mellan klassisk musik, bluegrass och i viss mån även jazz. På dessa skivor hörs 
även den makalöse amerikanske mandolinisten Chris Thile, som på samma sätt som Meyer 
bemästrar många olika genrer och därigenom blir till synes helt fri och kan åstadkomma 
nästan vad som helst med sitt instrument. 

 
12 Paul Chambers (f. 1935, d. 1969). Amerikansk kontrabasist och en av de mest inflytelserika musikerna genom 
jazzhistorien då han exempelvis samarbetade nära med Miles Davis, John Coltrane och en mängd andra storheter under 
sin karriär. – Mathieson, Kenny (2012). Chambers, Paul (Lawrence Dunbar). Groove Music Online 
13 Ron Carter (f. 1937). Amerikansk kontrabasist och en av de mest inflytelserika jazzbasisterna genom jazzhistorien med 
sina samarbeten med Thelonius Monk, Miles Davis, Herbie Hancock och många andra. – Kernfeld, Barry (2001). Carter, 
Ron(ald Levin). Groove Music Online 
14 Ray Brown (f: 1926, d: 2002). Amerikansk jazzmusiker och en av de mest inflytelserika kontrabasisterna i jazzhistorien. 
Spelade bland annat länge med Oscar Peterson Trio (viktig skiva: We Get Requests) och med Ella Fitzgerald (som han 
även var gift med under en period). – Chevan, David (2012). Brown, Ray(mond Matthews). Groove Music Online 
15 Album: Douglas, Jerry. Glide. Koch Records; 2008. Länk till Spotify 
16 Dobro är ett samlingsnamn för resonatorgitarrer som används företrädelsevis inom country- och bluegrassgenren i 
USA. Gitarren spelas för det mesta liggande på knäna med sliderör. Själva namnet ”Dobro” är egentligen namnet på 
företaget Dobro Corp. som utvecklade instrumentet men det används numera som vardagligt namn för instrumentet.  – 
Davies, Hugh. Resonator Guitar; 2001. Groove Music Online 
17 Edgar Meyer (f. 1960). Amerikansk gränsöverskridande kontrabasist och artist med framförallt inom bluegrass och 
klassisk musik. – Westover, Jonas. Meyer, Edgar; 2013. Groove Music Online 
18 Album: Meyer, Edgar. The Goat Rodeo Sessions. Sony Music; 2011. Länk till Spotify 
Album: Meyer, Edgar. Bass & Mandolin. Nonesuch Records; 2014. Länk till Spotify 
Album: Meyer, Edgar. Bach Trios. Nonesuch Records; 2017. Länk till Spotify 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2227963
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.41370
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002227876?rskey=7Wtb4R&result=1
https://open.spotify.com/track/2uaOTgRW60t5Uto2fY4u3w
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000049164?rskey=utCNzM&result=2
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2242274
https://open.spotify.com/album/3P7xbl4YB4T73vWRHgcHMa?si=RJfOd2IrTQSamTkAHMjNQA
https://open.spotify.com/album/6ZM5Y5MhrciBtnCWmYoq6g?si=g__TxJiURMWtyP2RSOJwLg
https://open.spotify.com/album/5SbylfazVixJi7hahuuzvH?si=J2GWNSgqScyB1lin8YRlCw
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Under de följande åren tog jag ändå fram stråken sporadiskt i improvisationssituationer 
och jag sjöng även med ibland. Den direkta responsen från publik och andra var att jag då 
lät som Slam Stewart19 i dessa stunder. Jag hade aldrig lyssnat särskilt mycket på Stewart 
men det var tydligt att han hade gjort ett betydande avtryck i denna lilla nisch av basspel, 
och jag var förstås tvungen att lyssna in honom. Slam Stewarts spel var tydligt grundat i 
swingtraditionen och hans sätt att improvisera skiljde sig från många samtida basister 
genom att han tydligt tog en roll av melodiinstrument i solopartierna, vilket i mitt tycke 
möjliggjorde en utvidgad roll i ensemblekontexten. Sångligt var hans stil mer av ett 
hummande då uttrycket var tämligen likartat i artikulation och dynamik oberoende av vilka 
typer av låtar han spelade. 

En annan jazzbasist, samtida med Stewart och med en likartad improvisationsstil, var 
Major Holley20. Holley spelade på likartat sätt med stråken men hade ett mörkare, lite 
strupaktigt sångsätt som kanske ännu mer syftade till att efterlikna stråkklangen, speciellt i 
lägre register. Slam Stewart och Major Holley spelade även in två album21 tillsammans där 
det blir tydligt hur de både liknar varandra och skiljer sig åt i sina respektive uttryck. 

Amerikanske basisten Jimmy Blanton (f. 1918, d. 1942) var också redan på 30–40-talet 
tidigt ute med att utveckla och revolutionera improvisation på kontrabas både med pizz 
och stråke, och senare på 50-talet kom basister som Paul Chambers och Ron Carter och 
blev starkt tongivande. Dessa bör absolut nämnas i sammanhanget men då jag har 
intresserat mig för en annan typ av melodik som ligger längre bort från swing- och 
beboptradition så har jag valt att fokusera mer på andra musiker och spelstilar. 

Jag valde primärt att leta efter inspiration från andra instrument än kontrabas för att 
kunna ta denna teknik vidare. Jazzviolinister låg förstås nära till hands då fiol är ett 
utpräglat melodiinstrument med tradition inom jazzimprovisation, med förgrundsfigurer 
såsom dansken Svend Asmussen, och fransmännen Stéphane Grappelli och Michel Warlop. 
Möjligen bör jag även nämna Didier Lockwood22 även om han var en violinist ur näst-
kommande generation. Jag strävade dock åt ett annat håll än att improvisera med 
swingfraser som utgångspunkt och hittade istället andra, med mig samtida musiker som 
fångade min uppmärksamhet. Den polske jazzviolinisten Adam Bałdych (f. 1986) är en 
fantastisk violinist som kombinerar en välutvecklad klassisk teknik med jazz och han har 
även spännande folkmusikinfluenser genom sin polska bakgrund. Jag hörde honom första 
gången på skivan Bridges (2015)23 och blev mycket inspirerad. Bałdych har väldigt lite av 
swingfrasering i sitt spel och man hör tydligt både hans klassiska skolning och hans polska 
ursprung i sättet han skapar och färgar sina melodier. Till min stora glädje medverkar även 
Bałdych som gästartist på mitt debutalbum Arrival (se avsnitt 1.9.). Så småningom upp-
täckte jag även den norske jazzviolinisten Ola Kvernberg (f. 1981) som också verkar inom 
en liknande genre som Bałdych. Inte heller Kvernberg har något uppenbart fokus på swing 

 
19 Slam Stewart (f. 1914 – d. 1987). Amerikansk jazzkontrabasist som gjorde sig känd framförallt genom att han 
sjöng/hummade med när han improviserade med stråke. Han blev mycket uppmärksammad både som soloartist och 
sideman och ses som en av förgrundsgestalterna inom stråkimprovisation på kontrabas med väl utvecklad stråkteknik 
och tydligt melodiskt fokus. Stewart, Slam [Leroy, Elliot] – Kernfeld, Barry; 2002. Groove Music Online 
20 Major Holley (f. 1924 – d. 1990). Amerikansk jazzkontrabasist. Holley, Major (Quincy Jr.) [Mule] – Koch, Lawrence; 
2002. Groove Music Online  
21 Album: Stewart, Slam & Holley, Major. Shut Yo Mouth. P.M. Records/Delos; 1987. Länk till Spotify 
Album: Stewart, Slam & Holley, Major. Two Big Mice. Black and Blue Records BB33124; 1977 
22 Didier Lockwood (f. 1956 – d. 2018). Fransk gränsöverskridande jazzviolinist. Lockwood, Didier – Clergeat, André; 2002. 
Groove Music Online 
23 Album: Bałdych, Adam. Bridges. Act Music; 2015. Länk till Spotify 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.J429100
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.J205800
https://open.spotify.com/album/77Qz325hwWUQc5Z7bSpLNr?si=fmBduz6GRNimbxOJ1CX2Uw
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.J273100
https://open.spotify.com/album/7g7XIhltJJzqI1prAqYaiT?si=UWOlCuI8T0W16AYD2v3wKg
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och bebop utan är mer färgad av sin norska folkmusikbakgrund, både i kompositionerna 
och i improvisationen. På samma sätt som Bałdych blir det intressant då han skapar sin 
egen musikaliska värld till synes utan att låsas in i fastlagda stilmässiga ideal. Detta hörs 
tydligt på skivan The Mechanical Fair (2014)24 där han samarbetar med den klassiska 
ensemblen Trondheimssolistene. Ett väldigt fint och samtidigt relevant album i relation till 
mitt eget arbete då det på ett signifikativt sätt länkar samman alla de genrer: jazz, klassisk 
musik och folkmusik som jag också fokuserar på. 

Listan kan göras lång med stråkimprovisatörer som jag i varierande omfattning har lyssnat 
på under de senaste åren, men jag går inte in på alla i detalj i denna redovisning. Cellisten 
Svante Henrysson, som jag även känner personligen, har varit mycket inspirerande med en 
fantastisk celloteknik, fin timekänsla och personligt sound, liksom kontrabasvirtuosen 
Renaud Garcia Fons25, som med sin mix av jazz, klassisk musik, flamenco och annan världs-
musik på allvar flyttar gränserna för hur en kontrabas kan låta. Amerikanske jazzcellisten 
och sångaren Hank Roberts som verkar i ett gränsland mellan friare jazz, amerikansk folk-
musik och pop/rock är en annan mycket spännande musiker, delvis för att han även 
sjunger. Hans samarbete med Bill Frisell är särskilt intressant och han kommer sannolikt att 
inspirera mig mycket under kommande år. 
Ytterligare en basist som bör nämnas är Christian McBride26, som enligt min uppfattning 
spelar med stråke lite i samma anda som Paul Chambers. Basisterna Marc Dresser och 
Barre Phillips är två andra som tydligt gjort avtryck inom stråkimprovisation. Emellertid 
verkar de inom friare improvisation, en genre jag visserligen närmat mig i vissa samman-
hang genom åren men inte helt fastnat för. Jag har alltid haft en tydlig rytmisk utgångs-
punkt även i mitt stråkspel och jag har inte hittat några tydligt relevanta beröringspunkter 
inom detta fält att dra nytta av, åtminstone inte hittills. 

Slutligen vill jag nämna Avishai Cohen27 och Esperanza Spalding28, som trots inbördes 
olikheter inom jazzgenren inspirerat mig starkt. De har trots faktumet att de är just 
basister, lyckats skapa ytterst starka och tydliga artistiska signum, även de med sång som 
viktiga element. 

1.4.2. Litteratur om stråkimprovisation inom jazz 
Det har under detta projekt varit svårt att hitta litteratur som handlar om jazzimpro-
visation med stråke på kontrabas, men jag har åtminstone hittat en bok som på ett 
pedagogiskt sätt förklarar grunderna i ämnet. Boken ”Jazz Bowing Techniques”29 av 
amerikanske basisten John Goldsby30, ger en bra introduktion till att börja improvisera 
med stråke. Även om jag själv är i ett annat stadium av utveckling så är det spännande 
läsning, speciellt då Goldsbys förhållningssätt till stråkimprovisation är starkt färgat av 
beboptraditionen. Med ett tydligt fokus på jazzfraser och en utarbetad swingfrasering i 
stråkspelet, i samma anda som exempelvis Paul Chambers, Ron Carter med flera. 

 
24 Album: Kvernberg, Ola. The Mechanical Fair. Jazzland Recordings; 2014. Länk till Spotify 
25 Renaud Garcia Fons (f.1962). Fransk/spansk genreöverskridande kontrabasist. www.renaudgarciafons.com 
26 Christian BcBride (f.1972). Amerikansk mycket inflytelserik jazzkontrabasist. www.christianmcbride.com 
27 Avishai Cohen (f. 1970). Israelisk kontrabasist, sångare och soloartist, även verksam i USA sedan många år (Cohen, 
Avishai. Kennedy, Gary W; 2002. www.groovemusiconline, www.avishaicohen.com 
28 Esperanza Spalding (f.1984). Amerikansk artist, jazzbasist och sångerska. www.esperanzaspalding.com 
29 Goldsby, John. Jazz Bowing Techniques. Jamey Abersold Jazz; 2009 (PDF/mp3-utgåva) 
30 Goldsby, John (f. 1958). Amerikansk jazzbasist, för närvarande anställd i storbandet Westdeutsche Rundfunk (WDR) i 
Tyskland. john.goldsby.de 

https://open.spotify.com/album/4MgQGKkKify4HqqbhOzifH?si=Qh9_PA7vSKK92Su7QLmvFg
http://www.renaudgarciafons.com/
http://www.christianmcbride.com/
http://www.groovemusiconline/
https://www.avishaicohen.com/
http://www.esperanzaspalding.com/
https://john.goldsby.de/
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2. Process 
I detta kapitel går jag igenom processen, från början av studierna hösten 2017 och vilka 
målsättningar jag har haft under arbetets gång.  

Som jag beskrev i inledningen hade jag en relativt klar bild redan innan jag påbörjade 
utbildningen hur jag bäst skulle lägga upp projektet, åtminstone inledningsvis. Därför valde 
jag att inleda studierna med ett tydligt fokus på klassisk övning, både individuellt men även 
genom medverkan i flera av KMH:s klassiska ensembler. Parallellt med detta tog jag 
lektioner i komposition och arrangering för att från ett annat håll bygga kunskap inför min 
primära målsättning vilket var bildandet av min egen grupp, skapandet av ett debutalbum 
med egen musik och utvecklandet av mitt konstnärliga artistiska uttryck på kontrabasen, 
med sång och cello som biinstrument. 

Processen blev möjligen något spretig då jag ville ta lektioner och utveckla allt ifrån 
klassiskt basspel, komposition/arrangering, folkmusiklåtspel, pianospel och mitt sjungande. 
Men trots att jag ofta har känt mig otillräcklig och att jag skulle ha kunnat lägga ännu mera 
kraft inför varje lektion, så har alla kurser och samtliga lärare bidragit till att göra processen 
högst relevant för projektets slutresultat. 

 

2.1. Satsning på klassiskt basspel 
Jag har under alla mina verksamma år spelat klassisk kontrabas i olika frilanssammanhang 
och jag har då utgått ifrån den teknik som jag utvecklade genom det klassiska cellospelet. 
På många sätt liknar instrumenten varandra och mycket av tekniken går att överföra med 
bra resultat. När jag året före masterutbildningen i förberedande syfte tog privatlektioner 
av Anders Öberg (kontrabasist i Kungl. Hovkapellet), så insåg jag att det fanns en stor 
utvecklingspotential för mig. Något jag ditintills inte reflekterat så mycket över var att 
kontrabastekniken, till skillnad från cellotekniken, tar hänsyn till instrumentets storlek och 
faktumet att det finns en ständigt närvarande tröghet som måste överbryggas. 

Under första läsåret på KMH tog jag baslektioner av Michael Karlsson och vi arbetade brett 
med solostycken för kontrabas varvat med olika etyder och klassisk orkesterrepertoar. 
Michael synade min basteknik noga och såg till att jag förändrade ett antal aspekter med 
min teknik som jag tidigare inte varit medveten om. 

En sak som även Anders Öberg påtalade året innan, var att se över min stråkfattning. Jag 
har alltid hållit basstråken på samma sätt som cellostråken och tänkt att det fungerat bra. 
Både Anders, och sedermera även Michael, menade dock att det fanns fördelar med att 
hålla stråken lite längre bak, med tummen på froschen istället för framför den. Detta för 
att få mer kraft ner i strängen och en mer kärnfull ton. Denna förändring gjorde stor 
skillnad för mitt sound och innebar även bättre kontroll i staccato/spiccatospel och vid 
strängväxlingar, vilket var välkommet. Det tog emellertid nästan hela hösten 2017 att lära 
om, trots att det endast handlade om att flytta bak tummen ett par centimeter. 

2.1.1. Instrumentspecifik tonbildning 
När man gör ansats till en stråkton på cello så kommer ljudet tämligen direkt utan större 
ansträngning. Tyngden av stråken och armen räcker bra för att det ska bli tillräckligt 
mycket friktion så att strängen börjar svänga. När man däremot gör samma ansats på 
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kontrabas så måste flera delar samverka för att man ska få en bra ton, detta då strängen är 
mycket grövre och kräver mer kraft för att komma i svängning. 

Man måste ha en stråke som är av god kvalitet, med en stång som är elastisk och följsam 
för att taglet som sitter på ska få ett bra grepp om strängen. Taglet får inte vara för 
gammalt då det innebär att strängen svarar sämre och man måste använda ett harts som 
ökar friktionen mot strängen ytterligare. Därtill underlättar det om man använder en 
sträng som är anpassad för stråkspel så att den möjliggör för taglet att få ett bra grepp. 

Rent tekniskt så måste man ha ett bra grepp om stråken vilket gör att man kan lägga ett 
tryck mot strängen. I själva ansatsen måste man också ha med i beräkningen att strängen 
tar längre tid på sig att börja låta än en cellosträng. Därför måste beslutet att slå an en ton 
komma lite tidigare än på cello. 

När man sedan spelar tillkommer en mängd olika aspekter som man bör ha koll på för att 
få basen att klinga med lätthet. När man ska gå från en sträng till en annan ska man se till 
att vara förberedd med båda händerna. I vänsterhanden underlättar man genom att ligga 
beredd med ett ledigt finger. Till exempel, om man spelar ett Fiss (4:e fingret på  
D-strängen i första läget) och sedan ska spela ett A på G-strängen (1:a fingret i första läget) 
så ser man till att trycka ner första fingret redan innan Fiss-tonen är färdigspelad. 

Med stråkhanden förbereder man strängväxlingen genom att höja armbågen något. På så 
sätt ser man till att få en mindre förflyttning i själva strängväxlingsögonblicket vilket gör 
det lättare att snabbt alstra en pregnant ton på den nya strängen. Detta gör man förstås 
även på cello och fiol också men nyttan blir kanske ännu större på kontrabas när allt är 
tyngre. 

Ett annat sätt att få strängen att klinga snabbare, särskilt när man ska ner på E-strängen, är 
att i samma ögonblick som ansatsen med stråken knäppa på strängen med ett ledigt finger 
i vänsterhanden. Då får strängen hjälp från två håll att börja vibrera. 

Kunskaperna som framförallt Michael Karlsson förmedlade gällande kontrabasens egen-
skaper, kombinerat med klassiska etyder och solospel, gjorde att jag sakta men säkert 
började kunna använda stråkspelet i jazzsammanhang på ett mycket mer avslappnat sätt 
än tidigare. Från att tidigare ha känt mig låst med stråken och upplevt att jag hade större 
uttrycksmöjligheter med pizzicatospel, kunde jag snart nästan känna ett omvänt för-
hållande. Jag inspirerades av arbetet med etyder och började värdera varje ton högre i 
improvisationsmomentet. Till skillnad från pizzicato där man slår an en ton och därefter 
inte kan påverka i så hög grad då tonen klingar av, så går det med stråken att förändra 
tonen även efter anslaget på en mängd olika sätt. Den insikten gjorde mycket för mitt sätt 
att använda melodier i improvisation, och faktumet att jag även använder sången till-
sammans med stråken fungerade som ytterligare inspiration då variationsmöjligheterna 
med sång och stråkspel liknar varandra mycket. Med sången är det också möjligt att 
förändra klangen i realtid då den inte är avklingande som ett pizzicato-anslag.  

2.1.2. Stå eller sittläge? 
En betydande teknisk aspekt var faktumet att jag oftast står och spelar. Jag ville fortsätta 
med det då jag i möjligaste mån vill ha samma tekniska utgångspunkt när jag spelar olika 
genrer. Jag vill känna igen mig och kunna använda min klassiska teknik fullt ut även när jag 
spelar jazz, folkmusik och annat. De positiva sidorna med att stå är framförallt att jag kan 
vara mer rörlig, basen hålls då bara fast av stackeln och jag kan rikta om mitt fokus för att 
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få bättre kontakt med olika medmusiker. Jag kan också känna mig mer rytmiskt delaktig i 
musiken om hela kroppen är med samt att det känns mer naturligt att sjunga när jag står 
och spelar än när jag sitter. Slutligen så klingar instrumentet öppnare då inte benen ligger 
an mot baskroppen. 

Generellt sett skiljer sig tekniken en del åt beroende på om man står eller sitter när man 
spelar, i synnerhet vid stråkspel. I sittande läge har man stor kontroll på basen då den är 
fixerad med hjälp av benen. Detta gör att vänsterhanden kan vara helt fokuserad på 
lägesförflyttningar och stråkhanden kan vara förvissad om att strängarna alltid är på 
samma ställe. Jag sitter själv endast då jag spelar i klassiska ensembler då det helt enkelt 
blir för jobbigt att stå under långa repetitionspass. I dessa situationer fungerar det bra då 
man har noterna och dirigenten som primära fokuspunkter. Det är heller inte riktigt lika 
stort fokus att höra vad de andra stämmorna gör när det är noterad musik, man vet mer 
vad som ska hända till skillnad från i jazzkontexten där man måste kunna respondera på 
improviserade infall hela tiden. 

När man står och spelar blir allting mer löst, på gott och ont. Det är inte alls lika självklart 
hur man ska fixera basen, framförallt när man ska spela i höga register, från tumläge och 
ner mot greppbrädans slut. I konventionellt pizzicato-jazzspel stödjer man högerhandens 
tumme i greppbrädan samtidigt som man knäpper på strängarna vilket stabiliserar basen. 
Vid stående stråkspel mister man denna hållpunkt. Då måste man istället exempelvis 
stödja med vänster knä för att basen inte ska rulla åt sidan. Vid spel i första till femte läget 
kan vänsterhanden vara ett stöd genom att man håller tummen bakom halsen men när 
man ska bege sig upp i tumläge finns inte längre den möjligheten. Vänster axel kan 
möjligen vara till hjälp att fixera halsen men det kan vara riskabelt att förlita sig på den då 
det lätt blir problem med ändrad stabilitet i lägesförflyttningar till och från tumläget. 

Under utbildningens tredje termin började jag ta lektioner av basisten Valur Pálsson, till 
vardags stämledare i Filharmonikerna i Stockholm. Valur såg tidigt en problematik i mitt 
sätt att stå och spela och i synnerhet hur jag hanterade skiftet mellan grundläge och tum-
läge vid stråkspel. Under min tid med Michael Karlsson hade vi förvisso lyft frågan men vi 
gick aldrig på djupet då tekniken i det läget fungerade på en acceptabel nivå. 

Valur menade att mitt sätt att stå gjorde att jag tappade klang och intonation framförallt i 
nedåtgående löpningar, från tumläge till grundläge, och vi kom att fokusera mycket på att 
förbättra denna aspekt under större delen av hösten 2018. Jag kände under denna period 
att jag till viss del tappade tron på min grundteknik och började ifrågasätta saker som jag 
innan dess inte identifierat som stora problem. Det fanns även stunder då jag funderade 
på om jag kanske trots allt helt skulle övergå till att sitta och spela, något som hade gjort 
allt mycket enklare, åtminstone sett till denna tekniska detalj. Detta är även saker som jag 
nämner återkommande i ljudjournalen den hösten (inspelning 18-10-12 och 18-12-06). 
Ståläget fick även till följd att jag spände mig mer än nödvändigt och detta bidrog ytter-
ligare till problemen med tonbildning och att klara av exempelvis snabba löpningar med 
lätthet. Även detta reflekterade jag över i ljudjournalerna (18-12-06, 19-03-29 och  
19-05-17), där jag även framhåller att förmågan till avslappning skapar större möjligheter 
för improvisationen. 

Jag bestämde mig emellertid för att hålla fast vid min filosofi att primärt stå och spela men 
för att komma till rätta med problemen med stabilitet var jag tvungen att laborera med 
hur jag stod i förhållande till basen. Om jag står lite bredbent (ca 50 cm mellan fötterna) 
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och skjuter fram vänster fot en aning så kan jag fixera basen med vänster knä och på så 
sätt skapa en viss stabilitet. Dock upplever jag stor skillnad på hur väl detta fungerar mellan 
mina två kontrabasar. Min tyska kontrabas (Louis Otto) har stor resonanslåda och är därför 
relativt lätt att fixera med knät. Jag har även en kinesisk kontrabas som är betydligt nättare 
i resonanslådan och därför också svårare att bemästra i det avseendet. 

Då jag vill ha möjligheten att spela på olika instrument så blev frågan än mera komplex. 
Det går inte att helt förlita sig på att använda knät och att alla basar beter sig likadant utan 
lösningen måste bli en mix mellan knät och att stabilisera med vänster axel och arm. Jag 
analyserade ett antal olika basister via videoinspelningar på nätet och där blev det tydligt 
att alla basister har olika förutsättningar och att det mycket har att göra med människors 
anatomi i förhållande till specifika kontrabasar. Liksom förändringen med stråkfattningen 
ett år tidigare tog även denna tekniska förändring lång tid. Sakta men säkert började jag 
hitta vinklar i vänsterarmen som tillsammans med benplacering gjorde att problemet med 
bristande stabilitet succesivt blev mindre. Dock är det något jag kommer att fortsätta 
jobba med framöver. 

2.1.3. Likartade förutsättningar oberoende av genre 
Varför är det då så viktigt för mig att alltid göra likadant tekniskt? På ett sätt vore det 
förstås enkelt att alltid sitta när jag spelar klassisk musik och stå när jag spelar jazz, folk-
musik och annat. Mitt projekt och mitt sätt att spela är dock starkt fokuserat på att jag vill 
låta inspiration från alla olika musikgenrer spilla över till varandra vilket gör att jag inte kan 
vara så kategorisk vad gäller spelställning. Jag vill kunna använda en förfinad klassisk stråk-
teknik och ett rytmiskt melodispel med inspiration från folkmusik när jag spelar jazz, i 
synnerhet i min egen grupp. Jag vill kunna spela jazzmelodier med stråke som om de vore 
ett klassiskt stycke och jag vill ha den rytmiska lättheten som folkmusiklåtspel inspirerar 
till. 

Om jag alltid skulle sitta när jag spelade med klassisk teknik skulle det bli svårt att vara lika 
fri i lägesväxlingar när jag sedan är stående i jazzorienterade sammanhang. Av samma 
anledning vill jag även använda mig av samma instrument, strängtyp och stränghöjd 
oberoende av vilken genre jag spelar. Jag eftersträvar att ha en teknik och material som 
gör att jag kan vara mig själv fullt ut oberoende av genre och sammanhang. 

Jag hade även under en period funderingar på att kvintstämma basen (ljudjournal  
18-10-05), då cellon är kvintstämd och att jag på detta sätt skulle få en ännu lättare 
övergång mellan instrumenten. Dessutom skulle registret på kontrabasen öka markant, 
närmare bestämt med tre hela tonsteg (överstigande kvart), vilket skulle kunna gynna det 
melodiska spelet. Jag reflekterar även kring om det bästa vore att ha A som högsta ton 
(samma stämning som cello, med C som lägsta ton) eller om det vore bättre med C som 
högsta ton (en liten ters upp, med Ess i botten) för att ytterligare fokusera på melodispelet. 
Jag kom dock fram till att idén, som jag på ett sätt tror mycket på, inte skulle fungera i 
praktiken då det skulle blir för stor förändring för instrumentets klangmässiga karaktär, 
och att det skulle bli svårt att införliva det med alla grupper där jag är verksam som 
sideman, och kanske särskilt i klassiska ensembler där orkesterstämning är vedertaget. 
Dessutom spelar jag ofta på lånade instrument vilket också gör det svårt att spela med 
alternativa stämningar. En lösning skulle förvisso vara att jag spelade med två olika 
stämningar, en för solospel i min egen trio och en för alla sammanhang som sideman. Men 
då jag som bekant tror på att ha samma tekniska förutsättningar oberoende av genre och 
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sammanhang, för att få naturliga övningstillfällen, så blev inte heller denna lösning aktuell 
på allvar. 

2.1.4. Förberedelse inför provspelning 
I mars 2018 fick jag veta att Stockholms Läns Blåsarsymfoniker utlyste den klassiska 
kontrabastjänsten och jag bestämde mig för att söka. Jag hade då övat klassisk teknik 
målinriktat i ungefär sex månader och jag kände att denna utmaning var en passande 
avslutning på det första studieåret. I spelprovet ingick att spela utvalda delar av två 
solokonserter för kontrabas, dels Dittersdorf (Karl Ditters von Dittersdorf. Konsert för 
kontrabas och orkester i E-dur, sats 1 & 2) och Koussevitzky (Serge Koussevitzky. Konsert 
för orkesterstämd kontrabas, Opus 3, sats 1), och jag bestämde mig för att repetera in 
dessa stycken. Då jag inte hade spelat något av dem tidigare blev det en grannlaga uppgift 
på tre månader och jag övade under denna period mer än någonsin tidigare. I tillägg till 
konserterna ingick också att spela ett antal orkesterutdrag och även denna uppgift ställde 
min klassiska teknik på prov. 

Baskonserterna innebar en mängd olika tekniska utmaningar och Michael Karlsson var till 
enormt stor hjälp under denna period, också med tanke på sin stora erfarenhet av att sitta 
i jury för provspelningar på bland annat Kungliga Operan och KMH. Mycket av det jag hade 
arbetat med tekniskt under hösten 2017 fick jag användning för här, och i efterhand ser jag 
dessa tre månader som den enskilt viktigaste perioden för min tekniska utveckling. 

Jag lyckades tyvärr inte få bastjänsten men jag tog mig vidare genom alla omgångar ända 
till slutprovet, så jag fick trots allt ett kvitto på att uppoffringen hade givit resultat. Denna 
erfarenhet gjorde sedan indirekt att jag fick möjlighet att arbeta som klassisk basist med en 
annan blåsarsymfonisk orkester, Marinens Musikkår i Karlskrona. Med start sommaren 
2018 medverkade jag i ett flertal klassiska orkesterproduktioner parallellt med studierna 
under 2018 - 2019. 

Arbetet i blåsorkestern var förstås ett sidoprojekt men det gynnade studierna genom att 
jag fick stor orkestervana och hann bottna i min nyvunna klassiska stråkteknik, något som 
stärkte mig även i jazzspelet genom att det blev mer naturligt att använda stråken olika 
typer av ensemblesituationer. Jag hade också från och med hösten 2018 gått ner till 
halvtidsstudier på masterprogrammet, vilket möjliggjorde att jag kunde spendera mer tid 
på resande fot. Dock tog arbetet under en period så mycket tid att jag kände en rädsla över 
att projektet blev lidande (ljudjournal 18-11-06 och 18-12-06) och det sammanföll med att 
det var svårt att hitta repetitionstillfällen med trion av olika anledningar. Under våren 2019 
minskade dock frilansandet vilket gjorde det lättare att åter fokusera på projektet. 

 

2.2. Mina instrument 
I detta avsnitt berättar jag om mina kontrabasar och basstråkar, vilka instrument jag har 
spelat på tidigare och behovet att köpa andra instrument en bit in i processen på KMH. 
Detta med anledning av min förbättrade teknik, men även på grund av fysiska besvär till 
följd av förändrade övningsrutiner. 

2.2.1. Kontrabasar – ny teknik kräver nya instrument 
Några månader in i den klassiska övningen under hösten 2017 blev det tydligt att jag med 
anledning av satsningen var tvungen att göra investeringar i nya instrument. Till att börja 
med kände jag att min sekundära bas, en tjeckisk kontrabas från 40-talet som jag tidigare 
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haft som primärt instrument, inte var tillräckligt bra när mitt stråkspel utvecklades. Jag 
hade några år tidigare också köpt en osignerad fransk kontrabas som jag tyckte mycket 
om. Det var ett högkvalitativt instrument, rik på övertoner och med stor klang. Den 
passade mycket bra för stråkspel och jag hade börjat använda den som min primära 
kontrabas. Den tjeckiska basen blev därför ofta stående och när jag väl använde den blev 
det tydligt vilken stor skillnad det var i kvalitet mellan instrumenten. Under hösten fick den 
därför lämna plats åt ett nybyggt kinesiskt instrument som klingade fint och matchade den 
franska basen bättre. 

Den klassiska övningen innebar mycket tumlägesspel långt ner på greppbrädan, mycket 
mer än jag gjort tidigare och det blev tydligt att min franska bas inte heller fungerade för 
mig längre. Basen liknade en cello i kroppen med höga axlar och detta faktum gjorde att 
jag var tvungen att spänna axlar och rygg för att komma runt och nå ner till de högsta 
lägena på basen. Detta i sin tur ledde till att jag fick problem med min vänstra axel och jag 
insåg att jag var tvungen att ta dessa problem på allvar. Den nyinköpta kinesiska basen var 
däremot slank i övre delen av kroppen och kändes lättare att spela på i höga lägen och 
därför tenderade jag att spela på den istället. 

I början av 2018 hittade jag ännu en kontrabas, denna gång en tysk helbas31 (Louis Otto ca 
1880) men med en resonanslåda där övre delen var slank med tydligt sluttande axlar. Jag 
bytte nu ut min franska bas mot denna som kom att bli mitt primära instrument. Även 
denna bas har en mycket övertonsrik klang och en stor ton och den är mer lättspelad än 
den franska basen trots den något längre mensuren (strängens längd mellan sadel och 
stall). 

2.2.2. Kontrabasstråke – upphov till klassisk satsning och indirekt till masterstudier 
En av anledningarna till att jag överhuvudtaget intresserade mig för klassiskt spel igen efter 
många år var att jag köpte en fin kontrabasstråke. Jag har alltid på grund av mitt cellospel 
spelat med fransk fattning32 och jag hade länge haft en Kina-tillverkad basstråke som jag 
inte var speciellt nöjd med. Stråkspelet kändes tungt och ansträngande och det var 
markant svårare att skapa precision jämfört med när jag spelade cello. Jag reflekterade 
aldrig riktigt över varför det var så utan tänkte att det var en konsekvens av storleken på 
instrumentet och de tjockare strängarna. Därför blev det aldrig av att jag fokuserade på 
det klassiska basspelet förutom när jag fick uppdrag där stråkspel efterfrågades. 

Under en musikteaterproduktion på Stockholms Stadsteater 2015 (Paraplyerna i Cher-
bourg) där det i min basistroll ingick mycket stråkspel, bestämde jag mig för att försöka 
hitta en bättre stråke och på så sätt få ny inspiration för vidare utveckling. Efter att ha tagit 
reda på så mycket som möjligt om marknaden för basstråkar lyckades jag av en tillfällighet 
komma över en fransktillverkad mästarstråke (tillverkad av Francois Lotte, ca 1960). Med 
hjälp av den kunde jag nu åstadkomma tekniska saker som tidigare hade varit väldigt svårt, 
tack vare att stråken hade en helt annan spänst och viktmässig balans. Jag behövde inte 
längre anstränga mig lika mycket för att få ton i basen och det blev plötsligt inspirerande 
att spela med stråke även i jazzsammanhang. 

 
31 Storleksbestämningen av en kontrabas baseras främst på längden på strängmensuren, dvs. strängens längd mellan 
sadel och stall. Mensuren på Louis Otto-basen är 109cm och den kinesiska basen 106cm. 
32 Samma fattning som på cello, fiol och viola. Den andra tekniken för kontrabas är tysk fattning vilket innebär att man 
håller stråken underifrån med vertikalt vriden hand. 
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När jag under hösten 2017 köpte den kinesiska kontrabasen passade jag även på att inför-
skaffa ytterligare en bra basstråke, tillverkad av József Horváth, Budapest. Med detta hade 
jag nu det material jag behövde och kunde lägga all fokus på min tekniska utveckling. 

 

2.3. Komposition/arrangering  
Min metod att komponera har länge varit att sjunga eller spela in en melodifras eller en 
kompfigur som ett röstmemo på telefonen när jag kommer på någonting intressant. Ofta 
kommer dessa fraser till mig när jag är ute och gör olika saker eller när jag står och värmer 
upp på bas eller cello. Därefter utvecklar jag ofta detta embryo i huvudet och spelar in fler 
memon under en tid, alltifrån dagar till veckor. Nästa steg är att jag sätter mig med en 
gitarr eller ibland vid pianot, och försöker bygga ut melodin och mejsla ut harmoniken. 
Även i detta steg använder jag röstmemo för att dokumentera utvecklingsstegen. Det 
tredje och sista steget är att jag noterar låten i datorn. Då blir musiken visuell och jag 
ändrar och skriver om i varierande omfattning för att få allt att harmoniera på ett bra sätt. 

Jag kan se både för- och nackdelar med detta sätt att komponera. Jag tror att mitt lyriska 
melodiskapande förstärks av metoden att tänka på kompositioner som sånger. Att sjunga 
melodin med enkla ackord och få dem att bli tydliga och starka utan många harmoniska 
färgningar och invecklad rytmik. Det negativa med gitarrspelet är att jag, på grund av 
bristande teknik, ofta har tenderat att vara för diatonisk i mitt harmoniskapande, dvs. att 
ackorden inte avviker från tonarten nämnvärt vilket medför en risk att musiken blir platt 
och intetsägande. De gånger jag trots allt har använt pianot så har detta varit lättare att 
undvika. 

Under första läsåret gick jag några kurser i komposition och arrangering: en översiktlig 
kompositionskurs för Joakim Milder, en individuell arrangeringskurs för Ann-Sofi 
Söderqvist och en individuell kompositionskurs för Örjan Fahlström. Dessa kurser var 
intressanta framförallt för att jag fick nya infallsvinklar till komposition och arrangering då 
jag har varit i princip självlärd i dessa ämnen. Av Joakim Milder fick jag bland annat 
översiktlig kunskap i att analysera kompositioner och att skriva musik efter fastlagda 
ramar, något som på ett tydligt sätt triggade min inspiration. Inom ramen för Ann-Sofi 
Söderqvists arrangeringskurs fick jag möjlighet att ställa de dumma frågorna om grunderna 
i arrangering, något jag tidigare gjort mest på gehör och även haft komplex för. Örjan 
Fahlström gav mig flera användbara verktyg i hur jag skulle arbeta framåt i kompositions-
processen och försöka vara sann mot kompositionerna, att låta skrivprocessen visa vägen 
istället för att ha förutfattade meningar om vad man bör uppnå, såsom förväntningar från 
kollegor och publik eller förutbestämda tankar om kompositionens form eller genre-
tillhörighet. 

Även om vissa av mina kompositioner som kom med på skivan var färdigställda innan 
starten på KMH så medförde kurserna att jag ytterligare kunde renodla mitt melodiska 
tänk i kompositionsprocesserna med flera av låtarna, exempelvis ”The Hill”, ”Lovesong” 
och ”Tännforsen”. 

Låten ”Tännforsen” kom till under tidiga våren 2018 inför ett samarbetsprojekt mellan mig, 
sångerskan Margareta Bengtson, pianisten Mathias Algotsson och kören Sofia 
Vokalensemble. Mathias hade använt texter av poeten Carl Snoilsky (1841–1903) till sina 
kompositioner, och det föll sig så att även jag skrev musik med hans lyrik som förlaga. För 
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mig var det första gången jag komponerade med text som utgångspunkt och glädjande nog 
föll det sig naturligt. Jag hade lättare än vanligt att skapa när jag hade en tydlig ram, i detta 
fall en dikt, att förhålla mig till. 

Låten inleds med en textvers som spelas rubaterat i tretakt, därefter följer ett mellanspel i 
fyrtakt i tempo varpå nästa vers går tillbaka till rubatospel men något rörligare. Efter den 
delen kommer mellanspelet återigen i tempo följt av ett soloparti i fyrtakt för piano och 
därefter cello. Efter improvisationspartiet följer en avslutande rubaterad vers som mynnar 
ut i ett ritardando mot sluttonen. Formen och den böljande atmosfären kom till mycket på 
grund av textens modus med en stark naturbeskrivning som jag kunde relatera till tack 
vare ett eget stort naturintresse och en kärlek till fjällvärlden i synnerhet. 

”The Hill” kom till på ett annat sätt, jag satt med gitarren och spelade utan vidare mål-
sättning och kom på en kompfigur med tillhörande melodiskt embryo. Inledningsvis 
försökte jag att inte räkna taktart utan bara spela en rytmisk figur som kändes spännande. 
När jag sedan funderade över vad jag gjort stod det klart att taktarten måste vara  
4/4 + 5/4, en tämligen ovanlig och ganska besvärlig taktart. I kontrast till detta hade jag 
snart skapat en B-del som gick i tretakt och som kompletterade A-delens stillastående 
modus genom att ha tydligare riktning rytmiskt och harmoniskt. Jag arbetade vidare och 
kom till stadiet att jag noterade låten i Sibelius. Därefter hände inte så mycket då låten inte 
kändes helt färdig. Efter en tid tog jag emellertid med låten till en repetition med trion och 
då stod det klart att jag var tvungen att bearbeta framförallt A-delen för att låten skulle 
kännas livskraftig. Jag lade då till en svans i form av en variation i ett andra hus samt en 
sång-stämma i tillägg till melodin som jag samtidigt spelade på basen. Detta tilltag gjorde 
att låten kändes kul att spela och under följande repetitioner och de inledande 
konserterna kom låten helt att finna sin form. 

Låten ”Lovesong” skrevs inom loppet av tjugo minuter en fredagskväll i oktober 2018. Jag 
har under många år vid speciella tillfällen skrivit folkmusiklåtar som gåva till familj och 
vänners bröllop och även ”Lovesong” kom till av den anledningen. Min svägerska och 
svåger skulle gifta sig följande dag och jag hade länge tänkt att jag inte hade tid att 
komponera något just denna gång. Emellertid fick jag ett infall sent kvällen innan bröllopet. 
Jag satte mig med gitarren och lekte lite med melodier och harmoniseringar parallellt, och 
snart hade jag både en A-del och en B-del som kändes starkt grundad i folkmusiktradition 
men samtidigt med en ton av jazz i harmonik och uppbyggnad. 

Det finns något befriande med att skriva låtar till just dessa typer av tillfällen. Dels finns det 
en tydlig deadline vilket triggar inspirationen och dessutom gör faktumet att jag framförallt 
är jazzmusiker att jag skriver folkmusiklåtar på lite mindre allvar. Pressen att det ska bli på 
ett speciellt sätt är mindre och jag kan på ett lekfullt sätt utgå ifrån att jag inte har full-
ständig kontroll och jag blir därigenom friare i mitt skapande. 

Till skillnad från de tidigare folklåtar som jag har skrivit och som varit tämligen diatoniska i 
harmoniken så försökte jag här hitta nya oväntade vägar för att göra formen intressantare 
ur ett improvisationsperspektiv, något jag inte upplever är fokus i folkmusikharmoniken 
generellt. Låten fungerade bra i bröllopssammanhanget men ännu roligare var att när jag 
tog med den till jazztrion så kändes den klar redan efter en genomspelning, något jag inte 
tidigare upplevt med en egen låt. Denna egenskap är något jag ofta upplever med jazz-
standards, att de ofta fungerar direkt och oavsett hur man väljer att spela dem. Jag tänker 
att detta beror på att kompositionerna är melodiskt starka, de skrevs ursprungligen för att 
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sjungas med text i musikaler och filmer och liksom nutidens kommersiella musik var det 
viktigt att melodierna var lätta att känna igen och kunna relatera till. Det finns tydliga 
signifikativa element som inte går förlorade oavsett om man spelar låten rubaterat, som 
ballad eller i snabbare swingtempo, som latin eller i något annat modus. Dessa egenskaper 
hos en komposition ser jag som eftersträvansvärda av flera anledningar: det inspirerar i det 
improvisatoriska momentet och det gör även att jag kan vara trygg att låtens karaktär 
kommer till sin rätt oavsett om jag själv som kompositör är delaktig i arrangemanget eller 
inte.  

Jag vill dock vara tydlig med att kompositioner med mer komplexa melodiska- och 
harmoniska förlopp också kan vara oerhört inspirerande. Jag har hittills som kompositör 
inte känt mig beredd att röra mig ditåt rent stilistiskt, men jag ser det som en utmaning att 
väva in oväntade element från mer avancerad jazz i min egen musik. 

 

2.4. Svante Söderqvist Trio 
I början av projektet funderade jag mycket på vilken typ av ensemble som skulle kännas 
rätt till min egen musik och mitt nya sätt att spela. Jag hade året innan studierna tog sin 
början spelat och experimenterat med mina kompositioner på duo tillsammans med 
gitarristen & basisten Oskar Schönning men kände nu att jag ville prova en annan 
instrumentering. Jag ville ha pianots klangliga bredd och möjlighet att fylla ut ljudbilden på 
ett sätt som är svårt på gitarr. Jag ville också skapa möjligheter att för mig själv, både som 
basist och cellist, ibland ta ett steg bort från basistrollen och kunna vara mer av melodi-
bärare än att ständigt ha ansvar för ackompanjemanget. Även i det avseendet var piano 
det perfekta instrumentet. Det tredje instrumentet jag ville ha var trummor, men det var 
viktigt att det var en lyhörd och dynamisk trummis med stor genrebredd liksom jag själv. 
Någon som hade en stor musikalisk förståelse och som kunde vara en kreativ kraft och ett 
bollplank i den kollektiva arrangemangsprocessen. 

Ytterst passande i detta sammanhang var att trion som jag tänkte mig i detta projekt på ett 
sätt redan existerade. Pianisten Adam Forkelid, trummisen Calle Rasmusson och jag själv 
hade jobbat tillsammans i många år i varierande grupperingar, ibland med blåsare och 
vokalister och ibland ensamma i jazztrioformatet. Samarbetet hade sedan begynnelsen 
varit ytterst enkelt och inspirerande och det kändes väldigt bra att inte behöva börja från 
noll med att lära känna medmusikerna. Emellertid var det nu första gången vi spelade med 
mig som bandledare och med min musikaliska vision, vilket kändes både spännande och 
nervöst. Men både Calle och Adam hade i det avseendet egenskaper som jag kände var 
värdefulla i processen med min musik. 

Calle Rasmusson har, liksom jag själv, en klassisk bakgrund och han arbetar mycket som 
kompositör, arrangör och dirigent åt symfoniorkestrar runtom i Sverige och internationellt. 
Han har därigenom precis den musikaliska överblick som jag eftersökte. Han är dock 
framförallt en fantastiskt rytmisk och dynamisk trummis och slagverkare vilket jag 
uppskattar mycket. 

Adam Forkelid är också väldigt bred i sitt genrekunnande och en fantastiskt kreativ och 
inkännande musiker. Adam är även han en erfaren kompositör och arrangör och 
tillsammans med Calle och Adam kände jag en stor tilltro till att min musik, genom 
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ensembleuttrycket skulle kunna utvecklas till något större än vad jag hade kunnat åstad-
komma på egen hand. 

2.4.1. Repetitioner och inledande framträdanden 
För att inleda processen med trion bestämde jag mig våren 2018 för att boka in en konsert 
på Glenn Miller Café (GMC) i Stockholm. Datumet sattes till mitten av juni och det blev en 
tydlig deadline och avslutande målsättning för det första läsåret. För att kunna genomföra 
en hel konsert om tre set krävdes att jag skrev ytterligare låtmaterial. Några av låtarna som 
färdigställdes inför denna konsert och som så småningom hamnade på skivan var 
”Jackpot”, ”Bluesen” och ”The Hill”33. 

Jag såg i hög grad till att dra nytta av Adams och Calles åsikter och förslag under 
repetitionerna inför GMC, och även senare under repetitionsprocessen inför skivan. Av 
erfarenhet vet jag att slutresultatet ofta blir bättre av att låta andra än jag själv forma 
kompositionerna och addera detaljer som jag själv inte skulle kunnat komma på. 

Redan vid en konsert på KMH i januari 2018 hade jag bestämt mig för att i tillägg till basen 
även använda mig av mitt biinstrument cello, men också av min sångröst som förstärkande 
element. Inför konserten på GMC arbetade jag hårt för att få alla delar att fungera till-
sammans på ett naturligt sätt. Jag ville att både cellon och sången skulle vara tongivande 
element i mitt uttryck och inte bara en effekt jag använde någon gång ibland. Därför 
krävdes det mycket tankeverksamhet för att arrangera låtarna och konserten i allmänhet 
så att basen, cellon och sången kompletterade varandra i ljudbilden på ett bra sätt. 

Jag har under åren lärt mig att aldrig ha för stora förväntningar på det första fram-
trädandet med ett nytt projekt. Det är svårt att hinna repa in en hel konsertrepertoar med 
originalmusik och känna att man bottnar i musiken och arrangemangen helt och fullt. 
Vanligen tar det tre till fyra konserter innan allt har satt sig och man vet vad som fungerar 
när det verkligen gäller. I det här fallet var även faktumet att jag spelar tre instrument 
något som komplicerade det hela. Bara logistiken för att kunna byta mellan bas och cello 
på en liten scen som Glenn Miller Café var en utmaning, därtill att lyckas ha en sång-
mikrofon bra placerad. 

Konserten gick på det hela taget bra och blev väldigt uppskattad. Det främsta beviset var 
att materialet tycktes nå lyssnarna, både den inbitna jazzpubliken och mer ovana lyssnare. 
Många av låtarna kändes intressanta att spela live och det var väldigt inspirerande att ha 
Calle och Adam med i bandet. Självklart var det också mycket som inte kändes helt färdigt. 
Flera av låtarna och arrangemangen behövde bearbetas ytterligare och ett par 
kompositioner höll inte tillräckligt hög kvalitet för att vara kvar i repertoaren. 

Arbetet med trion fortsatte lågintensivt och under hösten 2018 gjorde vi en första demo-
inspelning med både ljud och bild på Jazzklubb Fasching i Stockholm34. Vi fokuserade på tre 
låtar: ”Ny Ankomst”, ”Bluesen” och ”Tännforsen” för att kunna skapa en tydligare bild av 
hur gruppsoundet skulle komma att bli. Dessa videoinspelningar användes sedan både som 
rent ljudmässig utgångspunkt för resten av repertoaren men också för att kunna boka flera 
konserter inför den stundande skivinspelningen. Detta kändes viktigt för att repertoaren 
skulle hinna mogna och för att vi skulle nå en nivå av att kunna förhålla oss fritt och lekfullt 
till materialet. 

 
33 Bilaga, album: Söderqvist, Svante. Arrival. Prophone/Naxos; 2020. Länk till Spotify 
34 Videoinspelning/demo från Jazzklubb Fasching i Sthlm den 8 okt 2018. Länk till Youtube: https://youtu.be/MCjCL3H_lII 

https://open.spotify.com/album/73uyeGPWxmOZGecTnvcrif?si=8uCljx7HRlqWFYm-rk-Weg
https://youtu.be/MCjCL3H_lII
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2.4.2. Tekniska svårigheter att spela & sjunga samtidigt 
Rent tekniskt tydliggjorde den första konserten flera problem. Det var svårt att ha en 
sångmikrofon på stativ som jag hela tiden måste förhålla mig till och stativet tenderade 
dessutom att vara i vägen när jag spelade med stråke. Bytena mellan cello och bas innebar 
i sig också flera nya funderingar: 

- Hur skulle jag göra för att skapa en hållbar förstärkningslösning för alla ljudkällor som 
fungerade på både små och stora scener, med varierande PA-storlekar? Skulle det 
krävas två separata förstärkare eller skulle jag koppla cello och sång i PA men kontra-
basen i basförstärkare?  

- Hur skulle jag lösa platsfrågan på mindre scener?  
- Sångmikrofonen var ofta i vägen, hur skulle jag tackla det? 

Den mest akuta frågan var förstärkningen av sången, jag ville ha möjlighet att vara för-
stärkt hela tiden utan att behöva ha en sångmikrofon på stativ. Den uppenbara lösningen 
var förstås att använda mig av en headmic av det slaget som används i konferens-
sammanhang och dylikt. Dock var det viktigt att kvalitén på ljudet var fullt i klass med en 
bra sångmikrofon. Jag ville heller inte att mikrofonen skulle vara för iögonfallande, då jag 
var rädd för att det visuella skulle stå i vägen och skapa onödiga förväntningar innan och 
under konserterna. Efter noggrann research (ljudjournal 19-01-29 och 19-02-12) hittade 
jag den perfekta lösningen, en DPA-4188 headmic med ett klart och rent ljud och med en 
diskret utformning som nästan blev osynlig på håll. Det enda kvarstående problemet med 
sången var nu att jag behövde ett sätt att stänga av micken mellan sångtillfällena då jag 
inte ville förstärka andningsljud och annat. 

Efter tämligen lång tid, flera ytterligare förberedande konserter och skivinspelning hittade 
jag vad jag hoppas är en långsiktig lösning på alla tekniska problem. Under våren 2020 
köpte jag en liten digitalmixer från Zoom (LiveTrak L-8) med möjlighet att koppla in alla 
ljudkällor och mixa till egen monitor med effekter, samtidigt som det går att tappa 
separata ljudkällor till ett PA-system. Mixern monteras på ett mikrofonstativ nära mig på 
scenen och det finns möjlighet att tysta de ljudkällor som för tillfället inte används. 

2.4.3. Ytterligare konserter inför skivinspelningen 
Den 25 april 2019 gjorde vi en konsert i Faschings foajé i Stockholm. Detta tillfälle tydlig-
gjorde flera nya aspekter som var viktiga att förhålla sig till. Spelningen ägde rum efter 
ordinarie konsert på stora scenen och just denna gång var stämningen hög och publiken 
tämligen förfriskad. Det innebar att det blev rejält stimmigt i lokalen och det var inte 
gynnsamt för vår grupp. Olika ensembler är förstås känsliga för prat under låtarna i olika 
omfattning men i vårt fall var det besvärligt då musiken är dynamisk och kräver en 
lyssnande publik för att göras rättvisa. Problemen med förstärkning aktualiserades åter-
igen och framförallt bristen på medhörning gjorde att jag var tvungen att forcera både 
sången och cellospelet på ett sätt som gjorde mig låst sett till både idéer och teknik. Jag 
reflekterar även kring detta i ljudjournalen (19-05-17). 

Veckan innan skivinspelningen skulle äga rum gjorde vi den sista förberedande konserten i 
mina hemtrakter i Kilafors i Hälsingland. Inom ramen för konsertserien Soppans Vänner35 
gjorde vi en konsert i en intim lokal i Gamla Lilltjära Skola. Denna gång föll det mesta på 

 
35 Soppans Vänner: Genreöverskridande konsertserie i litet format som jag själv har varit med och utvecklat 
och drivit tillsammans med entreprenören Håkan Karlsson i Kilafors. 
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plats - kompositionerna och arrangemangen hade nu nått en punkt då vi kunde känna oss 
trygga och våga frigöra oss från tankar på att spela rätt. Responsen från publiken var över-
väldigande vilket i sin tur gjorde att vi fann stor inspiration att ta med in i studion. 

 

2.5. Skivinspelning: Svante Söderqvist – Arrival 
Målet med inspelningen var att göra kompositionerna rättvisa och att gruppsoundet och 
mitt eget uttryck skulle tydliggöras i så stor utsträckning som möjligt. Därför beslutades att 
vi skulle ha en öppen inställning till att även göra pålägg i efterhand även om det kunde 
innebära svårigheter att spela de exakta arrangemangen live. Grunden skulle emellertid 
utgå ifrån våra triotagningar och vi kom att spela in totalt 45 tagningar på sammanlagt elva 
låtar under de två dagarna vi hade till förfogande i studion på KMH.  

I efterproduktionen som gjordes i september 2019 adderades sångstämmor, framförallt av 
mig men även av sångerskan Maria Winther. Jag nämner även processen med sång-
insatserna i ljudjournalen (19-10-07) och jag talar där om den potential som finns med de 
sångliga inslagen. Vi lade även till ytterligare cello- och basstämmor på olika ställen samt 
percussion och på något ställe hammondorgel, allt för att bredda den övergripande 
dynamiken och skapa ett mer varierat musikaliskt uttryck. Till min stora glädje råkade 
jazzviolinisten Adam Bałdych, som nämns tidigare i denna text och som jag inspirerats 
mycket av, göra en konsert i Stockholm vid denna tidpunkt och med hjälp av kontakter 
lyckades jag anlita honom som gästsolist på två låtar, ”Gyumri” och ”Jackpot”. 

 

2.6. Examenskonsertens upplägg  
Examenskonserten kom att bli annorlunda än vad jag hade trott på grund av Corona-
pandemin under våren 2020. Konserten, som skulle ha ägt rum i Kungasalen på KMH, blev 
inställd och jag var tvungen att hitta ett annat sätt att genomföra en examenskonsert. 
Lösningen blev ett livestreamat framträdande från Jazzklubb Fasching med min trio den 29 
april. Repertoaren bestod av låtar från albumet ”Arrival”, men med ett friare och mer lek-
fullt förhållningssätt till musiken än på skivan. Jag gjorde också enstaka soloinsatser där jag 
praktiserade metoden att melodiskt improvisera tvåstämmigt med stråke och sång.  
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3. Konstnärliga resultat 
I dessa kapitel reflekterar jag kring huruvida jag har uppnått den konstnärliga mål-
sättningen med skivinspelning och examenskonsert, vilka förväntningar jag hade när 
projektet inleddes och hur väl resultatet speglar processen. Jag har i detta avsnitt även 
genomfört ett antal intervjuer med mina närmaste medmusiker, där de ger sina respektive 
bilder av relationen till mig och min utvidgade basistroll. 

 

3.1. Skivan – slutresultatet 
Under lång tid har jag velat nå fram till en punkt där jag har ett solistiskt uttryck och ett 
låtmaterial som jag vill visa upp på en skivproduktion. Det har inte varit självklart, då 
många soloskivor av kontrabasister som jag hört genom åren i mitt tycke har varit tämligen 
ointressanta. Basen som instrument har som bekant en primär funktion i att vara längst 
ner i den musikaliska strukturen och då är det inte helt självklart att det fungerar när 
basisten tar en ledarposition i en ensemble. 

För mig har det under processen med skivan varit viktigt att mitt spelsätt och mina 
kompositioner är tätt sammanlänkade och att arrangemangen ser till musikens bästa, 
snarare än att jag personligen får visa mina kvaliteter som musiker gång på gång. I 
processen inför skivan såg jag det som väldigt viktigt att hinna göra tillräckligt många 
konserter för att låtmaterialet skulle hinna sätta sig och för att vi skulle kunna ha en lekfull 
attityd till musiken. Som tur var hann vi göra precis tillräckligt många liveframträdanden 
och veckan innan skivinspelningen började trion kännas som en grupp på riktigt och 
kompositionerna värdiga att ges ut på skiva. 

Efterproduktionen som följde, drygt tre månader efter inspelningen, var mer inspirerande 
och kreativ än jag hade kunnat föreställa mig. Där kände jag att musiken, och kanske även 
gruppsoundet i stort blev fullständigt, då vi adderade saker som skapade variation och ett 
större djup i musiken. Mycket av arbetet som lades ner då, kommer också att göra det 
lättare med orkestreringen av nya låtar i framtiden, då vi lärde oss mycket om vilken 
musikalisk palett som finns att tillgå. Violinisten Adam Bałdychs gästspel på skivan var en 
stor bonus. Han är intressant både stilmässigt med sin mix mellan jazz, klassisk musik och 
polsk folkmusik, men även hur han på ett nyskapande sätt använder fiolen i jazzkontexten 
med en förfinad klassisk teknik som grund, vilket även har färgat mitt eget spel både på 
kontrabas och cello. 

Efter mixningen och mastringen känner jag mig stolt över slutresultatet. Jag upplever att 
musiken speglar både mig själv och vem jag är som musiker, med hela min breda genre-
mässiga bakgrund. Skivan är även tydligt representativ för min process på master-
programmet, då jag visar upp ett varierat spelsätt med både kontrabas och cello, pizzicato 
och stråkspel samt sång på många ställen. Både Adam Forkelid och Calle Rasmusson är 
också tongivande på skivan, vilket är viktigt för att slutresultatet ska bli en väl avvägd 
helhet som inte bara handlar om mig. Adam Bałdych tillförde en personlig vinkel med sitt 
sätt att spela, som jag upplever återknyter till de inspirationskällor jag haft med mig under 
hela processen. 

Om jag ska tänka på negativa aspekter så får jag lyfta fram att jag inte fick med den delen 
av mitt improviserade uttryck där jag sjunger en separat stämma till den spelade. Detta var 
något som jag började utveckla och prova på i konsertsituationer först under det sista 
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halvåret av utbildningen och det var således för sent för att dra nytta av det på skivan. En 
annan sak som jag kunde ha gjort mer av är användandet av stråkspel i ensemblepartier 
och ackompanjemang. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara kreativt gångbart och jag 
hoppas att vi får möjlighet att utveckla detta i trion i framtiden, förhoppningsvis inför nästa 
skiva. 

Avslutningsvis var känslan inför utgivningen att jag kände mig trygg i att albumet nådde 
offentligheten. Min uppfattning var att vi hade gjort kompositionerna rättvisa, och även 
oss själva som instrumentalister. Därför var det publika mottagandet inte lika viktigt i 
sammanhanget, men givetvis hoppades jag att skivan skulle mottas väl och göra det 
möjligt för trion och mig själv som soloartist att fortsätta utvecklas. 

 

3.2. Examenskonserten – resultat 
Hur gick då den livestreamade konserten på Fasching 29 april 2020, i förhållande till 
projektet som helhet? Jag har tänkt mycket på hur jag ska besvara den frågan då jag 
egentligen inte kände något speciellt med just denna konsert jämfört med flera de tidigare 
konserter som vi har gjort med trion. Examenskonserten blir en i raden av konserter som 
tar mitt eget och trions uttryck ett steg vidare i utvecklingen, och det är kanske det som är 
hela kärnan. Det handlar inte om ett enda framträdande för mig utan examenskonserten 
består på sätt och vis av alla konserter under processen, där jag tydligt har fått utrymme 
att odla mitt utvecklade spelsätt. Framförallt är det framträdanden med min egen trio och 
med låtarna från skivan Arrival, men även konserter med Mathias Algotsson kvartett och 
Schönning/Lindquist/Söderqvist har varit viktiga för att mitt uttryck ska bli livskraftigt. Jag 
vet inget annat sätt att bli riktigt bra på något än att upprepa det gång på gång, och det 
gäller i högsta grad med detta projekt – ju fler konserter jag får möjlighet att göra och ju 
fler musiker jag får tillfälle att samarbeta med, desto bättre kommer jag att bli.  

Konserten på Fasching speglade det utvecklade konstnärliga uttrycket på ett bra sätt, och 
den är sannolikt den bästa spelningen vi har gjort fram till dagens datum. Jag är dock över-
tygad om att nästa konsert blir ännu bättre och mer signifikativ för det jag vill uppnå. 

 

3.3. Intervjuer med medmusiker 
För att få ett utifrånperspektiv på mitt sätt att spela, valde jag att intervjua de musiker som 
jag samarbetat nära med under projekttiden. Jag ville exempelvis bilda mig en uppfattning 
om hur mina stråk- och sångimprovisationer och mitt utökade stråkspel i ensemble-
situationerna färgade av sig på mina medmusikers sätt att spela och hur de uppfattade att 
jag förhöll mig till den gängse basistrollen. För att åstadkomma det förberedde jag ett antal 
frågor som jag ställde på ett likartat sätt till alla intervjupersonerna: 

1. Hur tycker du att mitt nya sätt att improvisera, med stråke och sång, påverkar dig i din 
roll i ensemblen?  

- Ändrar du ditt sätt att ackompanjera?  
- Skiljer det sig i ditt sätt att ta rytmiskt och harmoniskt ansvar? 
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2. När jag ackompanjerar med stråke, känner du då att time-uppfattningen36 förändras i 
ensemblekontexten och i så fall, hur?  
 

3. Ackompanjera ett bassolo: 
- Gör det improvisatoriska uttrycket att du hanterar dynamik på annat sätt? 
- Blir det lättare eller svårare att relatera till mig i solosituation? 
- Om jag spelar ballader och i improvisationen väljer att förhålla mig fritt till låtens 

puls, känns det då naturligt att ta över ansvaret, i den mån det behövs? 
 

4. Vad anser du om basistrollen, vad finns det för fördelar och nackdelar med att jag väljer 
stråke? Jag utmanar invanda mönster att en jazzbasist ska spela pizzicato som 
utgångspunkt. 
 

5. Om du jämför mitt sätt att improvisera med andra basister, generellt sett om möjligt, 
ser du då skillnader?  

- Lyckas jag förmedla tydligare melodik i mitt sätt att improvisera? 
- Lyckas jag med min föresats att närma mig en konventionell melodibärare, 

exempelvis en blåsare, utan att för den skull bara addera många snabba höga toner? 
 

6. Vad tror du är främsta anledningen till ”snack under bassolot”?  
- Finns dessa tendenser kvar när jag improviserar eller lyckas jag ta mig runt detta 

stigma? 

Jag använde frågorna som ett diskussionsunderlag för att hjälpa till att utveckla intervju-
personernas resonemang, mer än ett exakt formulär som måste fyllas i lika av alla. Därför 
blev intervjuerna tämligen olika och svaren jag fick färgades mycket av på vilket sätt våra 
musikaliska samarbeten ser ut, vilket instrument de spelar samt min personliga relation till 
dem. 

Den sista frågan kändes i intervjuögonblicken utstuderad och illa ställd och jag kom aldrig 
att ställa den som enskild fråga. ”Snack under bassolot” får ses som ett skämtsamt 
begrepp men med en gnutta allvar, som jag upplever ibland kommer på tal i musiker-
kretsar när man går på konserter, då det påfallande ofta blir så att man pratar om annat 
just när basisten spelar solo. Ämnet fanns med mellan raderna i flera av intervjuerna varför 
jag ändå väljer att låta frågan stå med. 

 

Musikerna som jag intervjuade var, i kronologisk intervjuordning: 

• 23 jan 2020: Adam Forkelid, pianist och medlem i trion. Vi har även samarbetat i en 
mängd olika grupper och projekt under många år. Han arbetar även som pianolärare på 
KMH. 

• 24 jan 2020: Mathias Algotsson, pianist som leder Mathias Algotsson kvartett och som 
jag också har samarbetat med i många år i en mängd olika konstellationer. 

 
36 Time är ett uttryck för att beskriva det rytmiska förhållningssättet enskilt eller i en ensemble under framförandet av ett 
musikstycke. Groove Music Online 
 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.43935
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• 27 jan 2020: Oskar Schönning, basist & gitarrist som jag har samarbetat med i olika 
sammanhang sedan tonåren i Hälsingland. Schönning har även varit ett kreativt bollplank 
under den inledande kompositionsprocessen. 

• 28 jan 2020: Klas Lindquist, saxofonist och medlem av Mathias Algotsson Kvartett och 
Schönning/Lindquist/Söderqvist. Han har även sin egen kvartett där jag är medlem. Vi har 
även samarbetat i en mängd andra sammanhang genom åren. 

• 31 jan 2020: Calle Rasmusson, trummis/slagverkare. Medlem i Svante Söderqvist Trio och 
samarbetspartner i många olika band och projekt de senaste 15 åren. 

 

I alla intervjuer blev det tydligt hur repetitionsprocesserna i de olika grupperna på ett 
effektivt sätt gallrar ut tillvägagångssätt som inte upplevs gynna en låts arrangemang. Det 
kan handla om personliga val såsom mitt stråkspel eller användande av sordin eller 
liknande. Det kan även handla om kollektiva val i hur man exempelvis lägger upp de 
ackompanjerande rollerna bakom ett solo. Jag upplever att det överlag är prestigelöst i de 
sammanhang där jag spelar och att det är lätt att diskutera och förändra när något inte 
fungerar utan att för den skull ifrågasätta enskilda musikers prestationer. Därför blev det 
tydligt att bilden jag hade av hur mitt spel uppfattas i ensemblekontexterna stämde 
relativt bra överens med hur mina medmusiker uppfattade det. Kanske den mest 
intressanta aspekten med intervjuerna var de varierande svar jag fick och hur 
diskussionerna skiftade i karaktär beroende på vilket instrument intervjupersonen spelade.  

Under min intervju med Oskar Schönning diskuterade vi frågan om hur man som basist vill 
bli ackompanjerad under ett solo. Jag tycker själv att det är skönt att få en tydlig rytmisk 
och harmonisk uppbackning då det möjliggör för mig att fokusera på melodiska linjer. 
Oskar påtalade då att jag ofta haft sådana önskningarna när vi spelat tillsammans på duo, 
att jag önskar att han ska ta ett tydligt rytmiskt och harmoniskt ansvar som gitarrist, något 
han själv inte riktigt höll med om då han generellt tycker om nakenheten som skapas i ett 
bassolo när kompet istället tunnas ur. Vad man anser i detta fall är förstås personligt men 
Oskar hävdade att när han själv improviserar som kontrabasist vill han gärna att det ska 
vara nästan tyst i kompet då han ofta känner en svårighet att komma fram i dynamiken. 
Som gitarrist däremot, ansåg han att det var skönt med stabilitet och riktning i 
ackompanjemanget då han vågar göra yvigare chansningar. När jag själv reflekterar över 
skillnaden han känner med sina respektive instrument blir det tydligt hur mitt eget sätt att 
improvisera på kontrabas skiljer sig mot hur Oskar tänker. Jag känner igen mig mer i hur 
han resonerar kring sitt sätt att spela solo på gitarr vilket är i linje med min föresats att 
spela andra, kanske mer okonventionella typer av bassolon. Viktigt att påpeka är dock att 
jag inte lägger någon värdering i vilken ingång Oskar har till improvisation på kontrabas, 
men vi har utan tvivel olika sätt att förhålla oss till improvisationssituationen. 

I diskussionen med Adam Forkelid diskuterade vi hur pianots roll förändras när jag 
improviserar med stråke och sång. Det är tydligt att både han, och även Mathias Algotsson 
anpassar sättet att ackompanjera mig både sett till register och klangbredd beroende på 
om jag spelar pizzicato eller arco, och beroende på om jag använder sången eller inte. 
Enligt Adam är det ofta en balansgång när han kompar ett bassolo som spelas pizzicato då 
risken finns att pianot dränker basen om han lägger sig för långt ner i basregistret. Därför 
lägger han sig i dessa lägen generellt högre upp och tunnar ur ackompanjemanget. Han 
upplever också att det är väldigt olika hur basister generellt vill bli ackompanjerade, ”en 
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del vill bli lämnade ifred och en del vill ha stöd”. I fallet med mina bassolon så inser Adam 
under vår diskussion att han ofta beger sig nedåt i registret i en större utsträckning och att 
han kan göra det då jag på ett tydligare sätt lämnar basrollen37. Dessutom känner han sig 
friare att beskriva grundharmoniken, alltså tydligt spela ackordstoner inklusive bastoner, 
då jag tar ett tydligt steg bort från den rollen. Mathias resonerar ungefär på samma sätt 
och det blir tydligt med både Adam och Mathias att de är mycket vana som pianister att 
anpassa ackompanjemang sett till register i förhållande till solisten, i det här fallet mig. Det 
är förstås naturligt för dem som har tillgång till hela registret i instrumentet, men om jag 
jämför med mig själv så är jag inte lika van vid att tänka på register i förhållande till solisten 
när jag ackompanjerar. Men det är sannolikt för att kontrabasen ligger längst ner i ljud-
bilden och sällan riskerar att krocka med melodiinstrumentens register. 

Det kanske tydligaste beviset på att jag har kommit en bit på vägen i min strävan att göra 
något annorlunda med min improvisation är att mina medmusiker genomgående svarar att 
de själva gör andra musikaliska val än normalt på grund av mitt sätt att spela solo. Calle 
Rasmusson upplever att han till skillnad mot vad han är van vid måste hitta nya vägar där 
han inte har några färdiga tillvägagångssätt, något han ser som kreativt utmanande. Även 
faktumet att jag har mycket folkmusikinfluenser i mitt spel gör att han tvingas att tänka till 
för att matcha rent stilistiskt. Calle tänker också mycket register i sitt sätt att spela 
trummor, förmodligen mer än de flesta andra trummisar då han även är rutinerad symfoni-
orkesterarrangör. Liksom Adam är han tydlig med att han kompar olika beroende på om 
jag väljer kontrabas eller cello, pizzicato, arco eller arco/sång. I fallet när jag spelar cello 
försöker han exempelvis att närma sig celloregistret underifrån och väljer därmed bort de 
djupaste trumklangerna, men utan att komma in och störa i celloregistret.  

Skillnaden i anslag när jag spelar pizzicato och arco är något som Calle också lyfter fram 
som något som har stor betydelse för hur han förhåller sig till mig. Stråkspelet möjliggör 
för mig att forma tonen i varje givet ögonblick till skillnad från pizzicato där man slår an 
tonen som sedan klingar ut. Detta är något som Calle ”alltid varit avundsjuk på, som 
trummis”, och samma begränsning finns i pianot, där det inte heller är möjligt att forma 
tonen när anslaget väl är gjort.  

Ena stunden fungerar mitt instrument på samma sätt som trummor och piano – jag har en 
tydlig attack i pizzicatot som är lätt att synkronisera med dem. I nästa stund, när jag spelar 
arco, ändras mitt instruments karaktär så att jag hela tiden kan förändra tonen. Dessutom 
tillkommer en seghet när man slår an tonen som gör att det gemensamma förhållandet till 
pulsen ändras. Detta är förstås omvälvande på många sätt och vi insåg båda i diskussionen 
att dessa aspekter är tämligen outforskade i jazztrioformatet. Anslaget med stråke ter sig 
med andra ord mer komplext och det finns även tydligare känsla av inandning innan man 
slår an en ton. Detta är högst tydligt i klassiska sammanhang och även inom folkmusik, där 
inte instrumenten med ett ”direkt” anslag är i majoritet. Calle påtalade här en möjlig risk, 
eller kanske också en potential med trion. Normalt, när jag spelar pizzicato, har alla i trion 
samma typ av anslag men när jag tar stråken intar jag en roll av att ”andas” i ansatsen och 
då blir jag i minoritet jämfört med piano och trummor. Det vill säga, faktumet att jag då 
inte har ett direkt anslag gör att jag riskerar att hamna efter i den gemensamma pulsen. 

 
37 Exempel på bassolo med pianokomp i lågt register: Ny Ankomst & Bluesen (länkar till Spotify). Söderqvist, Svante. 
Arrival. Prophone; 2020 

https://open.spotify.com/track/0pGqgKN8JYSPccpBTLrIcy?si=i-xJPSKrS_K6pR81dLeZzA
https://open.spotify.com/track/045WuCNtdGvmF8KeyT7h5S?si=vZ3JmWlwTdGGEwFXXsQWuQ
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Det här är något som vi troligen kommer att experimentera med i gruppen i framtiden tack 
vare denna diskussion. 

Folkmusikaspekten är något som både Adam, Calle och Klas Lindquist tar upp som en tydlig 
influens i mitt uttryck. Klas, som själv inte har någon egen ingång i folkmusiktraditionen 
anser att allt jag gör, i synnerhet som solist, är färgat av en folkmusikmelodik. Detta även 
när jag spelar vanlig jazz vilket jag inte själv har reflekterat över. Han beskriver det som att 
min ingång i improvisation är, ”mer folkmusikaktigt och mer röstaktigt, det är inte lika 
basistiskt”. Han gör även liknelsen med gitarrister som använder sig av sången och där-
igenom får tillgång till en tydligare melodisk inriktning.  

Jag har kanske inte själv insett i vilken utsträckning folkmusiken har färgat mitt musikaliska 
uttryck i praktiken. Visst har jag alltid lyssnat mycket på folkmusik men rent spelmässigt 
har jag ägnat långt mycket mer tid åt jazzen och den klassiska musiken än vad jag har gjort 
åt folkmusiken. Trots det uppfattas jag tydligt som en folkmusikinfluerad musiker, även när 
jag spelar konventionell jazz, det är intressant. Även i diskussionen med Calle Rasmusson 
diskuterar vi mycket folkmusik och han jämför mig med saxofonisten Jonas Knutsson, en 
musiker som han ser som starkt influerad av folkmusik. Även om Calle ser mig som en 
”klart mer jazzig musiker” så tänker han på det som en skala där jag kanske inte är riktigt 
lika starkt färgad som Knutsson men ändå tydligt influerad av en folkmusikalisk klangvärld. 

Vad innebär då denna folkmusikinfluens i mitt spel? När jag tänker på det själv så tror jag 
att jag inspireras mycket från ett mer nordiskt vemodigt mollklingande tonspråk, oftare 
baserat på tretakt än fyrtakt och med företrädelsevis större fokus på öppna rena 
harmoniska klanger än breda jazziga färgningar och överlagrad harmonik. Detta finns 
sannolikt alltid närvarande i mitt musikaliska uttryck och i improvisationen, men i fallet 
med min egenkomponerade musik får detta ett betydande utrymme. Den del av mig som 
är färgad av ”The Great American Songbook”, med inspirationskällor såsom Ray Brown, 
John Coltrane och Sonny Rollins med flera, får då ta ett steg tillbaka. 

En av farhågorna jag har haft inför dessa intervjuer är frågan om det finns en risk att jag 
överger basrollen i mitt sätt att spela och om det finns negativa delar i mitt spel som jag 
förbiser. I den professionella kontexten där jag rör mig till vardags så talar man inte så 
mycket om aspekter som rör de enskilda musikernas kvaliteter (eller bristande sådana) 
utan fokus ligger istället på att göra jobbet så bra som möjligt och lösa problem som dyker 
upp i arrangering av musiken (Intervju med Rasmusson 20-01-31). 

I alla intervjuer pratades om att man generellt alltid försöker ha högt i tak och en öppen 
dialog om något inte fungerar i en ensemblekontext, och det stod klart till exempel i 
diskussionen med Mathias, att om jag skulle gå över till att alltid spela med stråke så 
kanske det inte skulle bli så lyckat. Jag fick ändå uppfattningen av att alla tyckte mitt 
spelsätt med stråke och sång är inspirerande och annorlunda, och bland andra Oskar 
tyckte att jag under studieåren har blivit ”bättre, smidigare, vigare i vändningarna” och 
mitt basspel blivit ”mer cellolikt, vilket öppnar upp”. Att jag nu i högre grad är en röst att 
räkna med, speciellt i ensemblespelet med det utökade stråkspelet. Klas Lindquist tyckte 
att det utmanar musiken på ett bra sätt och gör att han får idéer som han kanske inte 
skulle få om jag spelade på ett mer konventionellt sätt. Klas ansåg vidare att mitt 
användande av stråken är helt legitimt då jag i ännu högre grad än tidigare har ”full 
täckning för att göra det”, att jag är så tekniskt ekvilibristisk att det gagnar musiker. Enligt 
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honom är detta inte alltid fallet och hans upplevelse är att en del basister tenderar att ta 
upp stråken för att de själva vill experimentera, vilket kan bli kontraproduktivt för musiken. 

Det blir också intressant när jag och Klas diskuterar melodisk improvisation. Jag tänker att 
jag gör något annat än en konventionell basist, om man nu kan tala om en sådan. Min 
känsla är att jag improviserar mer som exempelvis en blåsare än en basist och Klas håller 
med om det, ”du har en annan infallsvinkel tycker jag som jag tycker låter mer folkmusik-
aktigt och mer röstaktigt. Det är inte lika basistiskt”. Vi talar också om mer konventionella 
bassolon och tar upp Paul Chambers som en basist som trots sitt stråkspel spelar basistiskt 
och utgår mycket från grundharmoniken i sina swing- och bebopfraser. Detta att samtidigt 
som man improviserar vara tydlig i grundharmoniken är något Klas inte anser att jag gör i 
samma utsträckning med mitt sätt att spela solo. 

Jag tror själv att detta är signifikativt med mitt sätt att improvisera, att jag inte riktigt vill 
behålla det fulla harmoniska och rytmiska ansvaret när jag är solist. Det basistiska ansvaret 
är grundmurat i många jazzensembler och som basist kan det vara svårt att frigöra sig 
ifrån. Även i intervjun med Oskar Schönning kommer vi in på detta faktum, att han i rollen 
som gitarrist kan tycka det är väldigt skönt att bara kunna kasta sig ut i det okända och 
samtidigt kunna lita på att det löser sig, ”det är då man inser varför det är så efterfrågat 
med basister som spelar grundton på ettan”. Med andra ord att det är först när man spelar 
ett annat instrument (gitarr i Oskars fall) och kan förhålla sig till en basist, som man förstår 
vad basrollen innebär för en ensemble. Då förstår man också bättre att det är svårt som 
basist att helt frigöra sig från det ansvaret, även i solosituationen. 

Jag talar även om basistrollen med Klas Lindquist. Han nämner att han ibland spelar bas-
saxofon i tradjazzsammanhang och han inser då vilken maktposition som basen har över 
det musikaliska skeendet, att allt han gör påverkar hela vägen upp i musiken. ”När man är 
blåsare, man vispar ju bara på ytan. Och man är van att ta i för att få saker att hända. Gör 
man minsta lilla grej nere i kompet så byter musiken riktning. Så det är en speciell roll som 
basist och solist”. 

När jag själv reflekterar över dessa helt grundläggande förutsättningar som man har att 
förhålla sig till som basist, är det inte så konstigt att ansvaret även får konsekvenser för hur 
basister improviserar. Desto mer inspirerande tycker jag att det är att lyckas hitta nya 
vägar för att utmana och utveckla basistrollen. 
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4. Avslutning 
Vad har jag då uppnått i det större perspektivet? Gav arbetet med frågeställningarna 
tillfredställande material för att komma i mål med detta utvecklingsprojekt?  

 

4.1. Mitt musikerskap nu jämfört med innan studierna? 
Min studietid på KMH har på många sätt varit omvälvande för mig. Det var min stora för-
hoppning för tre år sedan att jag skulle få nya insikter till basspel och improvisation på ett 
sätt som jag omöjligt kunde åstadkomma på egen hand. Jag hade arbetat som frilansande 
musiker länge och kände att jag började fastna i samma hjulspår. Jag spelade visserligen 
med många fantastiska musiker och kände mig uppskattad, men jag hade börjat känna att 
något nytt måste hända i mitt musikaliska liv för att jag skulle ha motivation att fortsätta 
hela min resterande karriär.  

Kontrabastekniken som jag delvis fått med mig sedan skoltidens klassiska cellospel, räckte 
och blev över i de allra flesta fall då jag spelade jazz, men jag insåg samtidigt att det skulle 
kunna öppna sig en ny värld om jag på allvar gläntade på dörren till den klassiska världen. 
Detta var förstås väldigt lockande men samtidigt skrämmande, då jag förstod att det är en 
stor skillnad på att vara en jazzbasist med klassisk bakgrund, till att försöka bli en klassisk 
basist på riktigt. Det skulle krävas en väldigt stor arbetsinsats av mig för att jag på allvar 
kunna närma mig något som liknade en klassisk basists spelteknik. Även tanken på att 
börja ta baslektioner igen var skrämmande. Det hade jag inte gjort på femton år och det 
kändes minst sagt nervöst. Jag som hade jobbat professionellt under många år, skulle helt 
plötsligt bli bedömd igen som student och ställas inför en massa saker som jag inte kunde.  

Sen var det aspekten med komposition och ett helt eget musikaliskt sammanhang. De 
flesta musiker som jag spelade med hade åtminstone någon gång drivit egna soloprojekt 
och släppt ett soloalbum. Jag hade under ett antal år känt att jag också ville göra något 
liknande, men mitt komponerande hade aldrig varit helt självgående. Visst skrev jag låtar 
då och då, men jag hade inte kommit till stadiet av att veta hur jag skulle komponera musik 
som kunde möta mina egna högt uppställda krav för ett eget projekt. Jag visste inte ens 
vilken typ av musik jag skulle vilja spela om jag fick välja själv och jag hade aldrig förmått 
mig att ta reda på det. 

Beträffande mitt sångliga uttryck så hade jag länge sjungit körstämmor bakom leadsångare 
i olika grupper och jag sjöng ofta med när jag spelade solo, men jag hade sällan förstärkt 
sången och låtit den vara del av mitt uttryck på allvar. Som jag nämnt tidigare så har min 
sång alltid legat nära spelet men jag hade aldrig visat upp den nämnvärt utåt sett. 

Vad har då förändrats sedan jag inledde studierna på KMH? Jag hade stora förhoppningar 
och många parallella agendor när jag började, och nu i sluttampen av projektet så kan jag 
se att många av mina visioner har förverkligats. Den seriösa satsningen på klassiskt basspel 
under läsåret 2017–2018 innebar att jag nu även har arbetat en hel del som klassisk basist. 
Kanske ännu viktigare så gav satsningen mig konstnärlig inspiration och tekniska verktyg 
för att hitta och renodla mitt solistiska uttryck. Medverkan i en rad klassiska projekt, på 
och utanför KMH, har givit mig ny förståelse för hur jag kan använda basen i en jazzkontext 
med stråken som ett mycket effektivt verktyg. Sången, som jag alltid har haft med mig, har 
tack vare processen fått ett större utrymme då jag insett att den klingar väl tillsammans 
med stråkspelet. Jag nämner även dessa ansträngningar i den sista ljudjournalen 
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(inspelning 19-10-15). Där tar jag särskilt upp sånglektionerna med Lina Nyberg38 under 
hösten 2019 och det jag lärde mig av henne gällande sångteknik och de tips jag fick för en 
utökad palett i sångimprovisationen. Till sist nämner jag dimensionen med att sjunga 
separata stämmor till det spelade uttrycket, något jag började göra live under våren 2020 
och som blir spännande att utveckla kommande år. 

Jag har även kommit över en tröskel med mitt komponerande och vet nu bättre hur jag ska 
skriva musik för att det ska passa mitt och trions uttryck. Men det kanske viktigaste av allt 
är att dessa år har givit mig insikten att det aldrig är för sent att börja utvecklas igen, och 
att utvecklingen inte behöver avstanna då jag bättre förstår hur jag ska ta mig vidare - det 
är något stort för mig. 

 

4.2. Framtiden 
Vad kommer att hända under de kommande åren i relation till detta arbete? Jag har i mitt 
eget tycke renodlat ett personligt solistiskt uttryck och tagit ett steg mot att bli en mer 
artistisk instrumentalist med en särpräglad musikalisk stil. Vad menar jag då med detta? 
Jag kan dra paralleller till kontrabasister som jag har lyssnat mycket på och inspirerats av 
under arbetets gång, som Edgar Meyer, Avishai Cohen och förstås Sébastien Dubé (som jag 
även haft som baslärare). Jag tycker dessa tre är bra exempel på musiker som lyckats 
frigöra sig från kontrabastekniska svårigheter och genretänk och som utvecklat ett starkt 
personligt utryck, baserat på deras respektive musikaliska bakgrunder och intressen. Det 
blir därför i mina öron nyskapande och konstnärligt mycket intressant. Trots att kontra-
basen konventionellt sällan står i fokus, har de hittat sätt att vara i fokus som 
instrumentalister och skapat musik som känns kompromisslöst relevant och samtidigt 
allmängiltig. Det är konstnärliga uttryck som inte bara riktar sig till initierade basister och 
andra musiker, utan även till en bredare lyssnarskara. I mitt tycke är det kvaliteter som gör 
att de går från att vara musiker till att bli mer av fria artister. 

När jag tänker på min utveckling under dessa år, som på många sätt tydliggjordes i sam-
band med intervjuerna, så inser jag att mycket har hänt på relativt kort tid. Samtalet med 
Oskar Schönning klargjorde att min ingång till improvisation i en ensemblekontext mer 
liknade hans sätt att improvisera på gitarr. Samtalet med Klas Lindquist, där han ansåg att 
min ingång till improvisation tydligt skiljde sig åt mot många andra jazzbasisters, med en 
tydlig folkmusikinspirerad melodik snarare än swing- och bebopbaserad tonalitet, var 
också intressant i det avseendet. Detta har gjort att jag tror mig vara på rätt spår mot att 
närma mig likartade konstnärliga värden som mina inspirationskällor utan att för den skull 
ta efter dem. Jag är den jag är tack vare min egen musikaliska bakgrund, och jag tror och 
hoppas att jag är på rätt väg mot att hitta ett eget litet hörn i musikvärlden. 

Jag kommer sannolikt att arbeta med många aspekter av mitt musicerande under 
kommande år, men kanske särskilt spännande kommer det vara att experimentera med 
stråkspel i ensemblekontexten och få större insikt i pizzicatots direkta anslag i förhållande 
till stråkspelets mer ”sega” anslag. Det ”sega” som också står i kontrast till trummornas 
och pianots mer direkta anslag (nämnt i intervjun med Calle Rasmusson, avsnitt 3.3). 
Dessutom vill jag fortsätta utforska improvisation med två separata stämmor, bas/cello 
och sång, som framstår som en närmast oändlig källa till utveckling. Faktumet att jag inte 

 
38 Lina Nyberg (f. 1970): Artist/jazzsångerska och lärare i jazzsång på KMH. www.linanyberg.se 

http://www.linanyberg.se/


 35 

har hört detta göras av någon annan är förstås extra kul då jag därför inte behöver ha 
något att förhålla och distansera mig till.  

Jag har haft tre år på KMH då jag fått upptäcka en värld av nya saker med hjälp av 
fantastiska lärare inom jazz, klassisk musik och folkmusik, och jag inser att detta bara är 
början för mig. Det finns så oändligt mycket som jag inte kan inom musikens värld, men 
tvärt emot hur jag resonerade innan jag började studera så känner jag nu en stor 
motivation till utveckling. Att fortsätta ta lektioner, fortsätta skriva musik och ge ut skivor. 
Och fortsätta att lyssna och inspireras av all världens musik utan att hämmas av epitetet 
genre. 
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