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I 

Abstract 
In my thesis, I have focused on composing by way of adapting motifs from solos I 

have transcribed, in order to find strong melodies and basslines. I had a hard time 

selecting the material I would make use of and struggled with balancing what I 

created myself and what I drew upon from outside sources. Hence the thesis’ title, 

Internal and external influence on a composition process, where I use the terms 

“internal” and “external” to illustrate two sources I based my composing upon. At 

the beginning of the process, I was heavily emphasizing the use of external 

material, to detach myself from my habits and hopefully write innovative music. 

The result was a harmony rich with dissonance that conflicted with my personal 

taste. I realized that I needed to abandon this principle and find a balance where 

external material merely inspired me but was directed by my internal inclinations.  
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Inledning  
Som mitt examensarbete har jag valt att komponera musik baserat på solotranskriptioner.  I 

denna text redogör jag för processen bakom hur melodier, motiv och rytmiskt material blev 

bearbetade till originella alster, för hur repetitionerna och examenskonserten gick till och för 

vilka tankar jag gjorde mig kring hela arbetet.  

1.1 Syfte 
Mitt syfte var att göra djupgående och noggranna transkriptioner av improviserade solon jag 

tycker om och sedan använda det melodiska och rytmiska materialet som utgångspunkt för 

mina egna kompositioner. Jag har använt termerna internt respektive externt material för att 

åskådliggöra två källor att komponera utifrån. 

Frågeställningar: 

• Hur balanserar jag internt och externt inflytande i kompositionsprocessen? 

• Kommer solots tidsepok och subgenre påverka resultatet? 

• På vilket sätt kommer min redan existerande röst komma till uttryck i det konstnärliga 

resultatet? 

• Kommer arbetet jag har lagt på transkriptionerna påverka mina egna improvisationer 

på låtarna? 

1.2 Bakgrund  
2018, under min andra vår på musikhögskolan, gick jag kursen ”Komposition, eget val 1” 

med Örjan Fahlström, lärare på institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Här 

blev jag introducerad för ett nytt sätt att tänka när jag komponerar. Fahlström lade mer vikt på 

mindre strukturer såsom motiv än jag var van vid, och han demonstrerade hur dessa genom 

bearbetning kunde skapa starka och sammanhängande melodier. Melodiernas strukturer 

kunde man sedan bearbeta till basrörelser och samklingande stämmor som i kombination med 

melodin sedan skulle bestämma den harmoniska progressionen. Bearbetning betydde bland 

annat att använda strukturernas retrograder,1 inversioner2 och att sekvensera3 dessa. Allt detta 

gör att kompositionerna kommenterar sig själva och framstår mer sammanhängande.  

 
1 Retrograd betyder ”gående baklänges”, och med en melodi betyder det att börja på den sista noten och sluta på 

den första. Stilgreppet används i kanoner (vissa redan från 1300- och 1400-talet) och är central för 

tolvtonsmusik. (Apel 2003: 721) 

2 Inversionen av en melodi är en melodi vars kontur är spegelbilden av den ursprungliga melodin. Därför vill 

inversionen stiga där den ursprungliga melodin sjunker och vice versa. Intervallerna mellan tonerna kan förbli 

exakta eller, vilket är oftare förekommande i tonal musik, vara motsvarigheter inom den diatoniska skalan. 

Melodisk inversion har varit vanligt åtminstone sedan 1500-talet, särskilt i imitativa former som kanon och fuga. 

(Apel 2003: 418) 

3 En sekvens är upprepningen av en melodifras från en annan tonhöjd, där följden av toner stiger eller sjunker 

med samma eller liknande intervall. En melodi kan transponeras exakt, vilket troligen resulterar i ett tonartsbyte, 

eller kan fortsätta diatoniskt och bara behålla sin generella kontur och därmed stanna kvar i tonarten. Sekvenser 

förekommer ofta i musik från barockkompositörer som Georg Friedrich Händel och i utvecklingsdelarna av verk 

i sonatform och liknande modulerande passager från wienklassicism. Sekventiell behandling av ledmotiv är ett 

framträdande drag i Wagners musikdramatiska teknik. (Apel 2003: 768) 
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Historisk sett har dessa tekniker varit viktiga för kompositörer inom den västerländska 

konstmusiken oavsett stil, ibland i mer abstrakt mening och ibland i mer konkret mening 

såsom exempelvis i barockmusiken. Under 1900-talet uppstod en nyfikenhet och i någon 

mening symbios mellan den västerländska konstmusiken och jazzmusiken som hade uppstått  

i den afroamerikanska befolkningen i Nordamerika, och kompositörer lånade musikaliska 

verktyg av varandra tvärsöver genregränserna. 

Fahlström exemplifierade sekvensering som idé med ”Giant Steps”, komponerad av John 

Coltrane, och tolvtonsserien till Alban Bergs violinkonsert.  

 

Notexempel 1: Sekvenser i John Coltranes "Giant Steps" och tolvtonserien till Alban Bergs violinkonsert. 

Signifikant för de två exemplen var den tonala sekvenseringen, i det ena fallet med en klar 

harmonisering och i det andra fallet som utgångspunkt för tonalitet och linjära processer. Han 

hänvisade också till Carla Bleys komposition ”Ictus” som exempel på tekniken. 

I mitt projekt önskade jag att återuppta den här tekniken och valde att koppla den till 

transkriptioner för att också involvera mig själv som improviserande musiker. Genom att 

transkribera önskade jag att utveckla mitt harmoniska och rytmiska gehör, min generella 

instrumentkännedom, och hur komfortabel jag är i olika tonarter, som alla är essentiella 

redskap för mig som improvisatör. 
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Process 

2.1 Förberedande arbete 
För att fylla en konsert på 45–60 minuter var mitt mål att komponera fem låtar. Jag började 

komponera utifrån den första transkriptionen parallellt med att jag transkriberade vidare, men 

när jag upptäckte hur lång tid skrivandet tog insåg jag att jag behövde lägga all min tid på det 

och inte transkribera mer. För att komplettera de tre transkriptionerna jag hann göra använde 

jag två transkriptioner jag gjort sedan tidigare. 

Transkriptionerna jag utgick från var: 

• Larry Grenadiers solo på ”It’s All Right with Me” (Mehldau, Brad. The Art of the Trio 

Volume Two. Atlantic Records; 1998)4 

• Hank Mobleys solo på ”Remember” (Mobley, Hank. Soul Station. Blue Note; 1960)5 

• Ray Browns solo på ”Bag’s Groove” (Peterson, Oscar. Night Train. Verve; 1963)6 

• Paul Chambers solo på ”You’d Be So Nice to Come Home To” (Chambers, Paul. Bass 

on Top. Blue Note; 1957)7 

• Scott LaFaros solo på ”Alice in Wonderland” (Evans, Bill. Sunday at the Village 

Vanguard. Riverside; 1961).8 

Efter att jag hade skrivit ned alla solon för hand, renskrev jag dem och korrigerade eventuella 

fel genom att föra in dem i notskrivningsprogrammet Sibelius. För att använda mig av de 

verktyg Örjan Fahlström lärde mig började jag med att leta efter motiv enligt hans 

beskrivning: “De minsta, konkreta beståndsdelarna i en komposition”. Detta gjorde jag genom 

att kategorisera fraser som byggde på samma motiv, och genom att markera hur de gick 

vidare i olika slut och svar. Och där jag fann det relevant markerade jag sedan rytmiska motiv, 

förskjutningar och betoningar. Detta därför att i vissa av de solon jag transkriberat utgjorde 

rytmik en viktig komponent i högre grad än i andras; LaFaro vill jag hävda var väldigt före sin 

tid på det området, och Grenadier har tagit det hela till en ny nivå där rytmisk information 

nästan trumfar melodisk. På upploppet av projektet började jag välja motiv från LaFaro-solot 

att komponera utifrån, men i brist på tid hann jag tyvärr inte komponera utifrån den 

transkription. 

 
4 ”It’s Alright with Me (Live)”, https://youtu.be/iTJ2WsJ0uqA?t=340 (besökt 2020-06-05) 
5 “Remember”, https://youtu.be/-SLEIUodCxA?t=43 (besökt 2020-06-05) 
6 “Bag’s Groove (Remastered)”, https://youtu.be/-Lx5pNQ4VPU?t=55 (besökt 2020-06-05) 
7 ” You'd Be So Nice To Come Home To […]”, https://youtu.be/rG4KfCiUVrs?t=51 

(besökt 2020-06-05) 
8 ”Alice In Wonderland (Take 2 […])”, https://youtu.be/ylm1osX60os?t=212 (besökt 2020-06-05) 

https://youtu.be/iTJ2WsJ0uqA?t=340
https://youtu.be/-SLEIUodCxA?t=43
https://youtu.be/-Lx5pNQ4VPU?t=55
https://youtu.be/rG4KfCiUVrs?t=51
https://youtu.be/ylm1osX60os?t=212
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2.2 Kompositionsprocessen 

2.2.1 Rereading 

Solot som låg till grund för denna komposition, som jag sedan inte lyckades fullfölja, var över 

Cole Porters gamla Broadway-nummer från 1953, ”It’s All Right with Me”. Brad Mehldau 

Trio gör en eldig uptempo-tolkning i 386 bpm och F-dur.  

 

Notexempel 2: Motivet jag försökte att komponera utifrån. 

Jag skrev ett basostinato baserat på ovanstående motiv. Jag hittade nya ackord vars 

grundtoner var tonerna som ingick i de två ackord ostinatot tecknar konturerna av, FmΔ7 och 

F(add9), och lade dem över ostinatot: Fm6, A♭(add9), Cm6, E, Gm7 och A. På grund av 

basostinatots melodiska karaktär tänkte jag att det själv kunde stå för den melodiska rollen i 

A-delarna och hellre bli avlöst av ett melodiinstrument i B-delen.  

I B-delen upptäckte jag att jag kunde utveckla motivet så melodin betonade fallande 

treklanger på tersavstånd och att detta lät bra mot en pedalton. En pedalton innebar ett 

passande byte av roller, eftersom basen hade haft en flitig roll i A-delen. Men det var allmänt 

svårt att skapa nya idéer därför att jag ville undvika att ändra grundmaterialet. När jag 

använde samma motiv som utgångspunkt för både melodi och baslinje uppstod ofta en 

bitonalitet, eftersom jag gärna inverterade eller ändrade starttonen till baslinjen, som var 

alltför dissonansrik för min smak. Jag fastnade i idén kring fallande treklanger, och när basen 

skulle frångå sin pedalton försökte jag på olika sett att kombinera treklangerna med en 

basrörelse som var hämtad från grundmotivets inversion. B-delen fick hela tiden ojämna 

perioder och ingen riktig upplösning. Förutom detta visste jag inte om den skulle leda vidare 

till en C-del eller tillbaka till A-delen. När jag efter ett halvårs tid fastnade i samma 

problemen valde jag att släppa den här idén och börja skrivandet baserat på de andra solona. 

2.2.2 Ankh 

Kompositionen är baserad på Hank Mobleys solo över ”Remember”, komponerad av Irving 

Berlins 1925, från plattan Soul Station (1960). 

 

Notexempel 3: Motivet Hank Mobley bearbetar i sitt solos fyra första takter. 

Jag valde att skriva utifrån Hank Mobleys första motiv efter pickupen. Kompositionen inledde 

jag med motivet precis som han spelar det. Jag fortsatte vidare med att upprepa motivet, fast 

med variationen att den fjärde tonen var en ters ned i stället för en kvart. Därpå följde ett 
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kontrasterande motiv som bygde på ett återkommande mönster genom Mobleys solo, 

nämligen brutna fyrklanger. Dessa tre delarna utgjorde den första frasen. Nästa fras började 

jag med en liknande struktur som den förra slutade med, och den innehöll samma toner som 

det första motivet, fast i en annan ordning. Baslinjen hämtade jag från grundmotivets struktur, 

med den skillnaden att jag började på 2, gick ned till 1, sedan upp till ♭3 i stället för 3, och 

därefter upp till 5. För att knyta an till hur motiv ett (notexempel 4) rör sig ned en kvart till 

dess påföljande variation fortsatte jag baslinjen en kvart upp – inversionen av nämnda 

intervall – innan jag lät den röra sig mot någon sorts upplösning. 

 

Notexempel 4: A-delarna i "Ankh". 

B-delen inledde jag med ett motiv som innehöll tonerna i en D♯m7-fyrklang. Frasen fullföljde 

jag med ett motiv som använde strukturen till grundmotivet, fast spegelvänd och med en 

annan ordning. (Observera att numren under melodin i notexemplen anger grundmotivets 

relation till upphovslåtens harmonik, här ”Remember”, inte till ackorden i min låt. Där jag har 

inverterat strukturer anger 1 alltså vilken ton jag inverterat över.) Därefter avrundade jag B-

delen med en fras som återigen tecknade en fyrklang. B-delens basrörelse baserade jag på en 

spegelvändning av grundmotivet föregått av två toner som ligger igen en kvart bort, här en 

kvart ned som mellan motiv ett och dess variation. Därefter återvände A-delen.  

 

Notexempel 5: B-delen i "Ankh". 

C-delen inledde jag med ett motiv som bygger på grundmotivets struktur, men med den lilla 

tersen i stället för den stora, som jag sedan sekvenserade upp fast med ett annat slut. Därefter 

sekvenserade jag det en sista gång i ett ännu högre läge, då med en upplösning. Basrörelsen 
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kom från grundmotivet men med en förminskad kvint i stället för en ren. Bastonerna i temats 

sista fyra takter komponerade jag utifrån vad jag tyckte lät bra tillsammans med melodin. 

 

Notexempel 6: C-delen i "Ankh". 

Jag utvecklade ackorden i B-delens sista fyra takter till ett intro och komponerade en melodi 

fritt över dem. I introts sjunde takten lät jag det landa på ett A♭7(sus4) därför att jag tyckte det i 

sammanhanget gav en svävande, oupplöst klang som inviterade till att repetera introt en gång 

till. I denna repetition är E∆7 ändrat till E7 för variationens skull.  

2.2.3 Baron Wry 

Den här kompositionen baserade jag på Ray Browns solo över bluesen ”Bag’s Groove”, 

skriven av Milt Jackson i 1954, från Oscar Peterson Trios Night Train-platta från 1963. 

 

Notexempel 7: Ray Browns fyra första takter i hans "Bag's Groove"-solo. 

Browns första motiv var utgångspunkten för min komposition. Jag började melodin på steg 1 

och följde strukturen stigande, medan jag lät baslinjen börja på sin relativa ♭3, gå upp till ♭5, 1 

och därefter 4. Bastonerna som följer efter bygger på intervaller från grundmotivet, först en 

liten ters upp och sedan en förminskad kvint ned. Efter de första åtta takterna återupprepade 

jag mönstret i bas och melodi, men med några modifikationer. Jag började melodin ett halvt 

tonsteg högre och valde att avrunda den med att sista tonen gick ned i stället för upp, som 

första gången. Bastonerna behöll sitt förhållande som tidigare, men började en kvint ifrån 

melodin i stället för en sekund som första gången, och slutade med andra intervall från 

grundfrasen – först ned en förminskad kvint och därefter ned en liten sekund, som jag tyckte 

gav en upplösande känsla.  
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Notexempel 8: Intro och A-del i "Baron Wry". 

När jag försökte skriva vidare på en B-del kom jag på det som senare blev introt. Det var en 

idé som baserade sig på att växlande ha treklanger och kvartstaplingar som överlagringar i en 

serie ackord vars bastoner rörde sig i sekunder. Jag tyckte det lät bra, men det hade egentligen 

ingenting med Browns fras att göra så jag valde att lämna idén och försöka ha en annan 

ingång till B-delen. Jag tog tag i baslinjen, som fick börja på sin respektive 4, sedan gå upp till 

♭5, innan den gick ned till ♭3 och 1, och som jag slutligen hörde gravitera mot tonen ett halvt 

steg under 1. Över den här basrörelsen lade jag däremot nya växlande överlagringar av 

kvartstaplingar och treklanger, eftersom jag fortfarande hörde de klangerna i huvudet. Jag 

snodde första hälften av ett lick som Brown spelar i det andra chorusets näst sista takt (se 

bilagor) och anpassade det till ackordet C♭/D♭, som min ackordföljd landade på. I de nästa 

fyra takterna där ackorden landar på E/F♯ komponerade jag en melodi baserad på det 

ackordets harmoniska information, och just den melodins slutslinga bearbetade jag med 

rytmiska variationer ut till temats slut. Baslinjen i sista hälften av B-delen är grundfrasens 

struktur spegelvänd, och här börjar den på sin respektive ♭3, går ned till 4 och ♭5, upp till 1 

och sedan lade jag till så att den fick sin upplösning ett halvt steg ned. Slutligen valde jag att 

lägga till idén jag hade tidigare, nu som ett intro, därför att den nu hade större relevans då den 

pekade fram mot B-delen. 
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Notexempel 9: B-delen i "Baron Wry". 

2.2.4 Plasma Cherub 

Den här kompositionen skrev jag utifrån ett motiv Paul Chambers spelar i den tredje och 

fjärde takten i det första chorusets andra A-del, i sitt solo på ”You’d Be So Nice to Come 

Home To”. De spelar i Gm och 170 bpm.  

Eftersom jag redan hade komponerat två låtar i 4/4, med triolunderdelning och i respektive 

130 och 280 bpm, var jag från början inställd på att skriva en låt antingen i 3/4, med rak 

underdelning eller i balladtempo. Resultatet av den här kompositionsprocessen blev i 

slutändan en kombination av ovannämnda önskade attribut.  

  

Notexempel 10: Paul Chambers halvvägs in i sitt första solochorus. 

Jag behöll motivets struktur, men flyttade en av tonerna upp en oktav, ändrade en 

återgångston från att gå upp till att i stället gå ned och kapade en tonupprepning från motivets 

slut – allt detta därför att jag tyckte det lät snyggare. Jag ansåg motivet ha två delar. Den 

första betonade en Gm-treklang och den andra en Dm-treklang. Efter att jag presenterade 

motivet med ovannämnda ändringar vidareförde jag det med ett motiv som jag hämtade från 

grundmotivets andra del, fast dess inverterade struktur. Det här motivet avrundade jag med 

toner från grundmotivets första del, om man fortsätter att betrakta det hela baklänges. Sedan 

återkommer de fyra första takterna igen, innan det går vidare med ett motiv jag återigen 

hämtade från grundmotivets andra hälft sett baklänges. Det här nya motivet utvecklade jag 

och flyttade upp så att det upplöstes och fick en avslutning. Baslinjens toner har samma 
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struktur som grundmotivets andra halva, fast den fjärde tonen är en liten sekund istället för en 

stor. Från takt 5 utarbetade jag bastonerna baserat på vad jag ansåg passa tillsammans med 

melodin, och från takt 13 är de hämtade från grundmotivets första hälft. 

 

Notexempel 11: A-delen i "Plasma Cherub". 

B-delens basrörelse i de första åtta takterna kommer från strukturen till grundmotivets andra 

hälft. Sedan kommer en ackordföljd som bygger på en inversion av hela grundmotivets 

struktur. Melodin i B-delen hämtade jag från retrograden av ursprungsmotivets slut, men den 

gick snabbt över i ett parti jag kom på själv. Därefter utvecklade jag denna fras genom att 

sekvensera den till en högre tonhöjd. Vidare fortsätter B-delen med ett intervall hämtat från 

ytterpunkterna i Paul Chambers motiv, en liten sext, innan jag utvecklade det efter örat hellre 

än att följa någon teknik. C-delens harmonik är en variation på A-delens åtta första takter, och 

jag började melodin likt, men avslutade den med att citera Chambers motiv, fast utan att landa 

på kvinten därför att jag tyckte att landa på grundtonen lät mer som en upplösning. 

 

Notexempel 12: B-delen i "Plasma Cherub". 
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Notexempel 13: C-delen i "Plasma Cherub". 

2.2.5 Iwazaru 

Jag blev klar med den sista låten, ”Plasma Cherub”, en månad före min examenskonsert, och 

på grund av att jag ville lägga den resterande tiden på att repetera hann jag inte skriva flera 

låtar. Jag oroade mig för att konserten skulle bli kort och valde därför att ta med en 

komposition jag skrev sommaren 2019. Jag fann den relevant eftersom den också var baserad 

på externt material, visserligen inget solo, utan på kompositionen ”Speak No Evil” av Wayne 

Shorter från hans egna platta Speak No Evil (1966). När jag komponerade de nya låtarna hade 

jag sett likheter mellan de processerna och hur jag hade tänkt när jag skrev ”Iwazaru”, särskilt 

på användandet av inversion-tekniken. Jag hade också sökt mig till den plattan specifikt för att 

studera formerna i Shorters låtar. Han frångår ofta de klassiska formerna exempelvis AABA, 

ABAC eller ABA, men lyckas likväl konstruera logiska helheter (ironisk nog har ”Speak No 

Evil” AABA-form, men inte den klassiska 32-taktersvarianten). 

För att distansera mig från utgångspunkten transponerade jag melodin upp en ren kvart och 

inverterade den därefter kromatiskt över dess nya startton. Baslinjen transponerade jag likaså 

upp en ren kvart och inverterade den kromatiskt över dess första ton. Resultatet blev att jag 

fick en inversion – en spegelbild, av melodin och basrörelsen i “Speak No Evil”. Jag valde 

dock att förkasta andrastämman i A-delarnas sista hälft därför att i inverteringsprocessen hade 

den lagts över förstastämman (notexempel 14). 

 

Notexempel 14: Där inverteringsprocessen hade lagt Shorters andrastämma. 

Med ackord skulle inverteringsprocessen vara att i grundläge transponera dem upp en ren 

kvart och invertera dem över deras grundton, men detta resulterade i en oönskad, dissonant 

harmonik orsakad av att de inverterade fyrklangerna hamnade på sekundavstånd från sina 

bastoner. Alla ackord fick sin septima i basen, vilket genom förloppet av en hel komposition 

bara hade gett en svävande och oförankrad harmonik. Däremot insåg jag att om jag 

transponerade alla ackord ned en kvart skulle de inverterade fyrklangerna hamna på 

tersavstånd från bastonerna.  

Detta gav mig en fungerande harmonik, men den var lite väl mättad och rik på spänningstoner 

i mitt tycke. Därför förenklade jag ackordläggningarna med hänsyn till melodin. Majackorden 

ändrade jag till sextackord om melodin låg på sexten eller grundtonen, det sistnämnda för att 

undvika krock mellan majsjuan och melodin en liten sekund ifrån. A-delarnas alla G7(sus4) var 

ursprungligen G∆13 efter inverteringsprocessen. Men då krockade upptakten tillbaka till A2 
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med ackordet eftersom melodin börjar på kvarten i förhållande till grundtonen. Melodin i B-

delens fjärde takt betonar kvarten och den lilla sexten i förhållande till grundtonen, vilket lät 

lite skevt mot ackordet jag fick från inverteringsprocessen, B9. Det valde jag att ändra till 

G(add9)/B, som inte direkt behåller det förra ackordets funktion, men som fungerade med 

melodin och ledde bra vidare till nästa ackord. Den femte taktens melodi hade ett hopp från 

den rena kvarten, i sammanhanget en dissonant spänningston, till den stora septiman via en 

överstigande kvart, ett dissonant intervall. Detta tyckte jag tyckte lät märkligt, så jag ändrade 

intervallet till en ren kvint. Melodin i den sjätte takten betonar ♭13, ♭9 och ♯9 i förhållande till 

ackordet, så det skulle vara logisk att ändra ackordet från ett vanligt G7 till ett G7alt. Men 

basrörelsen lät då som en omvänd II-V-I så därför ändrade jag bastonen till ett D♭. Ackordet 

blev följaktligen ett D♭13 som behöll det förra ackordets funktion, men som undvek denna 

tidigare nämnda, bakvända progression, eftersom basen nu bara fullföljde sitt mönster med 

uppåtgående kromatik. Den mörka och väldigt specifika ackordläggningen Dm∆9(b6) 

förenklade jag av praktiska skäl till Dm9(b6), och Em9(b6) till ett Em9, eftersom jag tänkte ha ett 

break där precis som Shorter har i slutet av sin B-del, så ackordet behövde inte ge plats åt 

melodin. 

För att ytterligare distansera mig från utgångspunkten började jag ändra på melodins rytmik. 

Upptakten åkte fram en åttondel, ackorden i A-delens andra hälft fick en synkop på 2å i stället 

för 4å, och melodins rytm blev omflyttad för att följa dessa betoningar. I B-delen ändrade jag 

melodins rytmik från att vara två åttondelar plus en fjärdedel före en paus till att bli en 

fjärdedel plus två åttondelar, och de rytmiska markeringarna i B-delens sjunde takt åkte bak 

en åttondel. 

Sedan skrev jag en understämma till A-delens sista hälft, och där Wayne Shorter lade sin 

andrastämma i terser under förstastämman, lade jag min i kvarter under, därför att jag tycker 

om intervallets sound och att det fungerade bra med ackorden. 
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2.3 Repetitionerna 
Ungefär en månads tid före examenskonserten bestämde jag mig för vilka jag ville spela med. 

Det var samma grupp som jag våren 2019, för ett år sedan, framförde min egen musik med 

under konsertserien Jazzlab, ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan och jazzklubben 

Fasching. Då valde jag musiker utifrån följande frågor: ”I min studiemiljö, vilkas musikalitet 

tycker jag är bland de mest utvecklade?” och ”Vilka påverkar mig mest som kompositör?” Jag 

ville helt enkelt omge mig med inspirerande personer.  

Ett år senare uppfyllde de fortfarande mina kriterier: 

Sebastian Jonsson – sopran- och altsaxofon 

Mattias Olofsson – gitarr 

Max Agnas – piano 

Edvin Fridolfsson – trummor 

De hade många nyttiga kommentarer och tankar kring min musik som gjorde 

repeteringsprocessen effektiv. Det var enbart på ”Plasma Cherub” och ”Iwazaru” som jag 

hade tydliga tankar om form, medan jag på ”Ankh” och ”Baron Wry” bara hade de olika 

delarna inuti låtarna. På repen diskuterade vi och provade olika sätt att kombinera låtarnas 

delar till större former innan vi fastställde dessa på det sista repet. Vi pratade också om 

dynamik, dramaturgi och instrumentering. Sedan körde vi extra många versioner av ”Baron 

Wry” på grund av dess höga tempo, många rytmiska markeringar och svåra harmonik. 

Den enda större diskussion vi hade var på ”Ankh” där Edvin och jag tyckte att introt borde 

komma igen som ett mellanspel efter temat, medan de andra argumenterade för att det bröt 

flödet och gjorde det svårt att bygga upp det första solot. På det andra repet lät vi dem få sista 

ordet. Dock efter att ha sovit på saken, bestämde jag mig för att det skulle vara ett intro efter 

temat som mellanspel före solon, eftersom man då blir påmind början och att kompositionen 

därmed binds starkare ihop. Jag fick fatta ett konstnärligt beslut som trotsade demokratin i 

gruppen. Det var ju egentligen ingen dramatisk handling eftersom det var jag som hade tagit 

initiativ till och satt ihop gruppen och skrivit låtar till den, som var tilltänkta en konsert som 

skulle framföras i mitt namn. Jag ansåg mig ha rätt till sista ordet eftersom hela projektet var 

skapad efter mina ideal, och resultatet skulle förmodligen låta mest enhetligt om idealen fanns 

med från början till slut. Men jag är alltid varsam med att gå emot mina medmusiker, därför 

att jag verkligen tror folk spelar bäst i en miljö där de får vara sig själva, vara delaktiga i att 

forma resultatet och fria från omotiverade hinder.  

  



 

14 

 

 

Konstnärliga resultat 

Konsert 
På grund av några slutgiltiga formändringar på det sista repet hade jag med nya noter till 

konserten 3 mars 2020, något som ju var riskabelt. Jag hade lagt till några textinstruktioner 

och takter, vilket kan förvirra en musiker som upptäcker dem i stunden, så det var viktigt att 

prata igenom detta på förhand.  

Vi öppnade med ”Iwazaru”, och Mattias solade först. Till skillnad från det sista repet där han 

tog två chorus tog han nu ett, och orolig som jag blev för att denna version skulle bli kort 

tänkte jag först att det var jag som fick ta två chorus. Men denna låt har en relativt lång form 

på 50 takter, så jag märkte snabbt att jag kom nöja mig med ett chorus precis som Mattias 

hade gjort. I efterhand tycker jag att versionen blev lång nog, just tack vare den långa formen. 

Jag tyckte låten var krävande att sola på, speciellt på de sista fyra takterna i A-delarna där 

ackorden växlar mellan A♭+9 och G7(sus4). Heltonskala som är det naturliga valet på ett A♭+9, 

tycker jag är svår att greppa eftersom det är lika stort avstånd mellan alla tonerna i tonaliteten. 

Alla motiv låter lika på grund av att de är konstruerade av samma intervall. Alla sekunder är 

stora, terserna likaså, alla septimorna är små och så vidare. Och detta harmoniska landskap 

skulle jag binda ihop med ett G7(sus4)-landskap ett kromatiskt steg ned som har en mixolydisk 

tonalitet, men utan de normala spelreglerna på ett vanligt dominantackord. Här har 

ackordtonerna i tonartens relativa doriska ackord en kvart ned nämligen mer gravitationskraft, 

eftersom 5, ♭7, 9 (som ändå ingår i den ackordläggning ackordinstrumentalister vanligtvis 

lägger) och 4 i G7(sus4) är lika med 1, ♭3, 5 och ♭7 i Dm7. Dessutom återkommer denna 

ackordväxling, så man borde ha olika variationer på lager. Jag hade jobbat på att binda ihop 

just de ackorden genom att spela deras skalor stigande och sjunkande från lägst till högst på 

instrumentet i olika notvärden, ackompanjerad av en metronom, där jag bytte skala varje takt. 

Detsamma gjorde jag med brutna treklanger, då i triolunderdelning för att hinna fullfölja den 

sista treklangen före tonalitetsbytena. På konserten tycker jag inte att jag lyckades förmedla 

detta arbete.  

På ”Ankh” hade vi en situation i början på Max’ solo där vi hade olika ettor. Max spelade 

rytmiskt flytande in till ettan på formtoppen vilket påverkade Edvins och mitt spel i riktning 

mot en mer lössläppt broken-stil.9 Mot slutet av den första åttataktersperioden kapade jag 

omedvetet ett slag och spelade min etta på de två andras fyra. Jag märkte det inte förrän Edvin 

avbröt sitt spel och lade tydliga ettor där de ursprungligen var. Det lät samtidigt som att Max 

anpassade sig till mig, så jag blev osäker på vem som hade rätt. Eftersom Edvin stod på sig 

och jag insåg att Max var på hans ställe flyttade jag efter. Det hela rörde sig om 15 sekunder, 

vilket i stunden så klart kändes som en evighet. Vanligtvis bemöter jag sådana situationer med 

uppgivenhet därför att jag på ett eller annat sätt känner mig ansvarig, antingen eftersom det är 

jag som har gjort bort mig (som i den här situationen) eller eftersom jag inte har lyckats visa 

de andra var den ursprungliga ettan är. Värst blir känslan om jag vet att jag blir inspelad, som 

var situationen här. Men den här gången fann jag detta lite störande, överraskande nog. Rent 

 
9 Broken time är en stil inom rytmsektionspel där explicit uttryckande av varje taktslag ersätts av brutna mönster 

som bara antyder det underliggande tempo, exemplifierat av Bill Evans Trio från 1961 med Scott LaFaro och 

Paul Motian. (Gridley 2004: 246) 
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allmänt hade jag en ganska blasé hållning till hela min konsert, antagligen därför att jag hade 

spelat på en annan examenskonsert en och en halv timme tidigare och redan bränt adrenalin 

och krafter. Situationer där man kommer bort ifrån varandra hör nog till när man spelar 

musik. Jag har hört flera historier av riktigt bra, professionella musiker som säger att det 

fortfarande händer emellanåt, men med större och större mellanrum, och det känner jag också 

igen mig själv i. Jag kan så klart jobba med grupperingar och på att förskjuta rytmiska 

mönster över olika taktarter för att stärka min förmåga att räkna taktslag, men problemet är 

egentligen inte något jag oroar mig för i mitt spel. 

De två andra låtarna, ”Baron Wry” och ”Plasma Cherub”, har jag inget särskilt att anmärka 

vid, utan jag är nöjd med hur versionerna blev.  
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Reflektion 
Mitt mål var att komponera genom att bearbeta motiv från solon jag hade transkriberat, för att 

hitta starka melodier och basrörelser. En bieffekt av detta var att kompositionernas 

harmoniska förlopp ramades in av förhållandet mellan melodi och bas. Därför intresserade jag 

mig inte för att göra harmoniska analyser av solona i början av arbetet, eftersom det 

inledningsvis inte gav mig material att bearbeta. Med andra ord åsidosatte jag hela mitt fokus 

på solisternas harmoniska språk, vilket jag i efterhand inser hade kunnat ge ytterligare en 

intressant dimension till skrivandet. 

Med det sagt har det inte direkt saknats material att skriva utifrån, för jag har ändå haft svårt 

att välja vad jag ska använda mig av. Därför hade jag nog likväl inte behövt denna extra 

dimension. Jag har i stor utsträckning kämpat med att balansera internt material gentemot 

externt material när jag skrivit, alltså vad det är jag skapar själv och vad det är jag hämtar från 

en utomstående källa, och hur mitt fokus på en av dem kunde begränsa hur jag uttryckte den 

andra. I början av processen lade jag vikt på att enbart använda mig av externt material, för att 

totalt lösgöra mig från mina vanor i ett hopp om att skriva ny och banbrytande musik. Jag 

bestämde mig för att motiven inte skulle frångå sina ursprungliga melodiska strukturer, och 

helst inte sina rytmiska strukturer heller.  

Följaktligen fick kompositionsprocessen inledningsvis en kall och intellektuell prägel där jag 

mekanisk försökte para dessa motiv med basrörelser som även de var hämtade från motivens 

exakta strukturer, men gärna i inversioner eller retrograder. Som en bisarr musiksudoku, där 

allt skulle gå upp i alla axlar och passa ihop melodiskt, harmoniskt och rytmiskt. Detta 

resulterade i en kromatisk och dissonansrik harmonik som stred mot min personliga smak. 

Detta var oinspirerande och gjorde att jag länge stod och stampade utan att kunna producera 

något nytt material utan bara kämpade med att fullfölja idéer jag redan hade påbörjat. Jag tror 

inte man kan vara kreativ och komponera utan att tycka om det man producerar, och när jag 

insåg detta behövde jag frångå min fixering och hitta en balans där externt material endast 

fick inspirera mig, men ledas vidare och förädlas av mina interna impulser. 

Varje solo utmanade mig också på sitt eget sätt. Även om jag jobbade med Larry Grenadiers 

solo genom att sjunga och skriva ned det för hand, och därför vid det stadiet borde ha god 

kännedom om solots struktur och form, hade jag i början svårt för att peka på tydliga motiv. 

Små, tydliga beståndsdelar fanns visst, men utan tydliga repetitioner, alterationer eller 

sekvenser var det svårt att kalla dem motiv. Solot betonar i högre grad rytmiska grupperingar 

och förskjutningar. Här hade jag en mängd rytmiskt material att använda mig av, men jag 

behövde först få tonhöjder och melodier att koppla rytmiken till. Faktisk förespråkade 

Fahlström att komponera utan specifik notlängd eller taktart i början för att sedan kunna 

experimentera med tonhöjdernas rytmik utan begränsningar. 

Efter att ha spenderat tid med Grendiers solo började motiven uppenbara sig. Men jag blev 

förundrad över att de inte hade varit mer iögonfallande eftersom jag hela tiden hade tyckt att 

det var ett glimrande solo. Var kanske inte bearbetning av motiv lika viktig i en improvisation 

som i en komposition? Jag började fundera över vad som var skillnaden mellan de två emedan 

projektet fortskred. “Composition is just improvisation slowed down, and improvisation is 

just composition sped up”, hävdar ju jazzmusikern och kompositören Wayne Shorter (Mercer 
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2004: 140). Det är kanske hans ideal. Men jag insåg att ett solo innehåller otroligt mycket mer 

melodisk information än en typisk jazzkomposition. Till exempel baserar de flesta av det här 

projektets kompositioner sig på endast ett motiv hämtat från respektive solon. Och där fanns 

det oftast mer än nog material att bearbeta för att skapa mina egna melodier. Ibland avlöses 

dessa av andra strukturer som jag har ansett karaktäristiska för de solona, men egentligen 

innehöll de enskilda motiven tillräckligt med underlag.  

Man ska dock komma ihåg att typiska jazzkompositioner – som de gamla standardlåtarna, 

men även de mer moderna signerade Shorter själv, Joe Henderson eller John Coltrane – har 

ett kort tidsperspektiv jämförd med till exempel klassiska kompositioner. Former som 

symfonier och operor har ett mycket längre tidsförlopp, och då är självklart ett enda motiv lite 

väl knapert för att mejsla ut ett helt verk. I det sammanhanget kan jag i högre grad ställa mig 

bakom Shorters utsaga. I en komposition vill jag ha tydlighet, upprepning, utveckling och inre 

logik. Det vore inte fel i en improvisation heller, men där finns det utrymme för en annan 

sorts lekfullhet, utforskande och uppbyggnad, antagligen därför att man har ett längre 

tidsperspektiv att jobba med.  

För att göra framsteg i processen tänkte jag att det var smart att fortsätta med Hank Mobleys 

solo på “Remember”, efter att jag hade fastnat i komponerandet utifrån “It’s All Right with 

Me”. Till skillnad från Grenadiers solo är detta väldigt motivbaserat. Motiv återkommer och 

bearbetas över A-delarnas kromatiskt fallande ackordprogression med lekande lätthet och 

finess. Solots inre logik och självklarhet var nog det som attraherade mig till att börja med. 

Men denna självklarhet var inte direkt överförbar till min egen komposition eftersom den bar 

med sig väldigt mycket harmonisk information. Den skulle i så fall ha styrt min låts 

ackordprogression i samma riktning som ”Remember”, Irving Berlins komposition, vilket inte 

riktigt var förenligt med min önskan om att skapa ”ny och banbrytande musik”. Där stötte jag 

återigen på en krävande situation.  

Hur blir balansen mellan internt och externt inflytande i kompositionsprocessen? 

Som sagt fokuserade jag överdrivet mycket på att låta externt material påverka mig i 

projektets början. Men efter att jag insåg hur hämmande det var lyckades jag mer och mer 

blanda in intern påverkan. Jag kan härleda vart allt material kommer ifrån och hur de hänger 

ihop med sina respektive solon (se 2.2 Kompositionsprocessen), men ibland har jag 

modifierat intervall och strukturer för att bättre anpassa det min smak. Mot slutet av temat i 

”Ankh” hade jag exempelvis bara en idé som började med grundmotivets struktur, men som 

jag efter örat skrev olika slut till, och basrörelsen i temats fyra sista takter skrev jag bara 

baserad på det jag tyckte lät bra ihop med melodin. I ”Plasma Cherub” är det ännu tydligare 

då vissa melodier bara börjar med intervall från grundmotivet, men som jag sedan formade 

och vidareutvecklade efter örat. Kopplingen till det externa materialet finns, men min 

personliga röst får ta mer plats, även om jag inte nödvändigtvis tycker att ”Plasma Cherub” är 

min mest genuina komposition. 

Det är svårt att räkna på den exakta balansen mellan dessa två sorters inflytande, för att gå 

tillbaka till frågeställningen. Men processen bakom ”Baron Wry” lutar kanske mest mot 

extern påverkan och den bakom ”Plasma Cherub” mot intern, medan ”Ankh” befinner sig 

någonstans däremellan.  
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Kommer solots tidsepok och subgenre påverka resultatet? 

Alla kompositionerna jag till slut skrev baserade sig på material från tidsramen 1957–1966 

och hardbop-eran. Visserligen hade dessa faktorer en påverkan på resultatet, mest värt att 

nämna det faktum att jag lyckades producera tre låtar med triolunderdelning, en parameter 

som nästan har uteblivit i mitt komponerande ända sedan jag smått började försöka mig inom 

jazzidiomet för 7–8 år sedan.  

Jag lyckades också skriva en uptempo-låt, trots att jag tidigare inte har gjort några låtar över 

180 bpm eller däromkring. Inga av de solon jag valt ut som resulterade i kompositioner gick 

över 174 bpm dock, men kanske kan jag härleda detta till mitt arbete med Larry Grenadiers 

solo på ”It’s All Right with Me”. De spelar visserligen i svindlande 386 bpm, inte 280 bpm 

som min låt går i, men möjligtvis fick jag in något av tempots sound och hur man måste tänka 

när det går så snabbt. När man som oerfaren musiker lyssnar på riktigt snabba tempo är det 

lätt att vända på takten, såsom att höra hi-hatens betoningar på 2 och 4 som vore de på 1 och 

3. Det stadiet tycker jag att jag har passerat, men det var fortfarande några fraser som 

Grenadier började på synkoper (eftersom jag valde att betrakta och skriva ner solot i 193 bpm 

double time) som jag, innan jag kollade in solot, hade hört som att började på slaget, om än 

lite hängiga i timen. När pianot och trummorna dessutom kompar väldigt löst och öppet kan 

det i samband med sådana fraser också bli svårt att avgöra huruvida deras kompfigurer är av 

eller på slaget, ergo man tappar lätt referenspunkterna. Efter att ha lagt ned detta arbete tycker 

jag mitt rytmiska gehör blivit känsligare för synkoper i snabba tempon, och flera fann 

omedvetet vägen in i ”Baron Wry”.  

Solots tidsepok och subgenre påverkade resultatet, och den här nya biten av inflytande jag har 

fått från hardbop-stilen – en ingång till att skriva triolunderdelad musik i min egen stil – 

tycker jag är värdefull. 

På vilket sätt kommer min redan existerande röst komma till uttryck i det konstnärliga 

resultatet? 

Till trots för denna externa påverkan adresserad i den förra rubriken var något av det första 

jag fick som kommentar efter vi hade repat två av mina låtar, att jag verkligen har min egen 

kompositionsstil – de nya låtarna lät verkligen som mina egna. Det påståendet kan kanske 

förklaras med hur jag tillslut lyckades balansera internt och externt inflytande. Grunden till att 

jag lyckades slutföra mina tre kompositioner var att jag lät mina interna ingivelser ta mer plats 

i kompositionsprocessen, efter att ett besatt fokus på externa källor tvingat mig till att överge 

Grenadier-låten. När det jag skrev (eller i början närmast konstruerade) blev för distanserat 

från mig tappade jag all inspiration, så det enda sättet att lyckas på var genom att hitta en 

balans och låta låtarna klinga mer som mig själv.  

Jag kan peka på vissa karakteristiska tendenser i mitt komponerande upp tills nu. En av de 

äldsta är stegvis basrörelse, som också förekommer i detta projekts konstnärliga resultat, fast 

med tidvisa avvikelser. Sedan har jag under min kandidatutbildning utforskat harmonik i såväl 

en tätare riktning med kvartstaplingar (som med utgångspunkt i C ger ackordfärgningar som 

Cm11, Cm6/9, C6/9, C∆7(#11), C∆13, C(add9)/E, C7(susb9), C7alt. och så vidare) som en avskalad 

riktning med rena treklanger, gärna i omvändningar som ofta vidareför en stegvis basrörelse. I 

detta projekt utforskade jag en mellanväg med utgångspunkt i en tätare harmonik, men där jag 
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noterade mer avskalade ackordbeteckningar för att ge ackordinstrumentalisterna utrymme för 

att sätta sin prägel på ackordläggningarna – förutom på kritiska ställen där jag var ute efter 

specifika klanger. Den melodiska karaktären i mitt komponerande tycker jag är en mer 

subjektiv fråga, men jag har ofta brukat ha motiv som utgångspunkt och försökt konstruera 

tydliga enheter med logiska frågor och svar. Då jag har haft ett medvetet fokus på motiv i det 

här projektet, antar jag att det tillsammans med nämnda basrörelse och harmonik var 

bidragande till att mina medmusiker tyckte att min redan existerande röst sken igenom 

resultatet. 

Kommer arbetet jag har lagt på transkriptionerna komma till uttryck i mina egna 

improvisationer på låtarna? 

Jag gjorde ett ordentligt arbete med varje solo genom att först lära mig sjunga det, därefter 

lista ut tonernas relation till harmoniken, visualisera tonerna på instrumentet, och sedan skriva 

ned solot för hand. Då skulle jag oftast vara i stånd att spela längre sträckor tillsammans med 

inspelningen, men när partierna översteg min instrumenttekniska förmåga hade jag tänkt bryta 

ned dem i mindre delar och jobba med dem. Men i ett års tid har jag haft besvär med min 

vänsterhand. Smärta på olika ställen, men centrerat kring tummen, har gjort det svårt för mig 

att öva så mycket som jag annars hade velat. Det var till viss del grunden till att jag förra 

sommaren började transkribera ”Remember”-solot av Mobley, eftersom jag genom sång 

kunde bekanta mig med och skriva ned det utan att behöva spela. Detta inspirerade mig sedan 

till att fortsätta transkribera och inkorporera det arbetet i mitt examensarbete. Planen var att 

när jag blev bättre skulle jag kunna spela och bearbeta material från solona i andra tonarter 

och sammanhang, och över andra ackordprogressioner. Men då läkningen dröjde och i 

grunden aldrig blev klar fick jag inte gjort det planerade arbetet. 

Det betyder inte att transkriptionsarbetet ej har lett till någon improvisatorisk utveckling, men 

utvecklingen hade nog varit mer påtaglig om jag hade fått bearbeta materialet som planerat. 

Mitt rytmiska gehör är väl det jag märker tydligast skillnad vid. Jag har en större tendens till 

att göra grupperingar och figurer tvärsöver taktstrecken, vilket exempelvis kom med i mitt 

solo på ”Iwazaru” i form av tregrupperade åttondelar och fyrgrupperade åttondelstrioler. 

Tregrupperingar av olika notvärden förekommer mycket i Grenadiers solo på ”It’s All Right 

with Me”. 

Jag tycker också att jag lyckades vara expressiv i mitt solo på ”Plasma Cherub” genom att 

bruka dynamik, frasering och olika typer av artikulation, något Ray Browns solo på ”Bag’s 

Groove” exemplifierar förebildligt. Det är en kvalitet jag önskar behålla och utveckla vidare i 

mitt spel och gärna få fram i flera sammanhang, eftersom det i nuläget mest naturligt kommer 

fram på ballader. Det kan jag göra genom att planka och studera det kanske mest expressiva 

instrumentet, vokal – eller blåsinstrument, som delar vissa förutsättningar och karaktärsdrag 

med sång. Jag kan också göra isolerade övningar där jag stämmer av att jag har tillgång till 

alla de dynamiska nivåer jag kan få fram ur instrumentet. Sedan tror jag också mitt utövande 

av klassisk kontrabasrepertoar kan utveckla detta, både eftersom stråkspel låter påtagligt platt 

om man inte uppmärksammar expressivitet, frasering, artikulation och dynamik, och eftersom 

stråkspel delar den mänskliga röstens expressiva förmåga att bland annat hålla ut toner och få 

de att växa i volym, där toner plockade av fingrar onekligen bara kan minska i volym tills de 

dör ut. Man har med andra ord flera sätt att börja och sluta toner på, något som ökar 
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möjligheten för att vara personlig, och genom att börja tänka i de banor kommer 

förhoppningsvis även mina gärningar inom jazzidiomet bli mer expressiva. 

Jag tycker också min förmåga att skriva och läsa noter har utvecklats det senaste året, och 

eftersom det inte är något jag har aktivt övat på vid sidan av detta examensarbete har jag 

grund till att tro att transkriberingen har påverkat det. Det finns också den omständigheten 

med att jag har tagit klassiska kontrabaslektioner och varit med i ett symfoniorkesterprojekt 

innevarande läsår, två förhållanden där notläsning står centralt. På grund av nämnda skada, 

har jag heller inte där kunnat lägga ned all den tid som jag hade önskat. Men någon påverkan 

därifrån kan jag likväl inte utesluta. 
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Avslutning 
Slutligen kan jag säga att jag gav mig själv en utmanande och, i mitt tycke, intressant uppgift. 

Den inleddes med ett förarbete ägnat åt transkription av mina idolers solon, vars musikaliska 

egenskaper och uttryckssätt alltid är fascinerande att få en inblick i. Därefter började jag 

komponera utifrån det materialet med fokus på motiv och rytmiskt innehåll, men körde tidigt 

fast på grund av en orimlig fixering vid att jag inte skulle förändra grundmaterialet från 

solisterna. När jag förstod hur mycket detta höll mig tillbaka tillät jag mig själv att i högre 

grad ändra materialet efter eget behag och blev genast mycket mer framgångsrik med 

komponeringen. Detta ledde till insikten om att jag behövde balansera externt inflytande med 

internt. Då lyckades jag skriva en låt med triolunderdelning, vilket får anses vara en 

innovation i min kompositionsportfölj. Därnäst komponerade jag en låt i ett tempo och en 

karaktär jag aldrig förut hade komponerat i. Slutligen fick jag ihop en ballad i 3/4, vilket 

också för mig var en ny skapelse. Jag är främst nöjd med hur de nya kompositionerna skiljer 

sig från mina gamla och för med sig nya parameter till bordet. Men jag blev också nöjd med 

hur de lät, inte bara med hur objektiva fakta kring dem avviker från mina tidigare 

kompositioner.  

Jag har nu vid två tillfällen, Jazzlab- och examenskonserten, fått en rejäl kick av att få spela 

min originalmusik med så fantastiska musiker, så det är verkligen ett samarbete jag önskar 

upprätthålla och fortsätta med in i framtiden. Jag är inspirerad att skriva ny musik och 

använda mig av nya insikter och tekniker. Idén om att skriva baserat på att utveckla motiv 

begränsar sig ju inte till motiv hämtat från yttre källor. Tekniken kan mycket väl tillämpas på 

egna motiv och användas som ett konkret verktyg för att återvinna det material man redan har 

om man skulle köra fast i en kompositionsprocess. 

Som musiker tar jag med mig erfarenheten av att improvisera i nya harmoniska landskap, 

både som solist eller kompmusiker. När jag komponerade funderade jag nämligen väldigt lite 

på låtarnas blivande svårighetsgrad, utan tänkte mest på vad jag tyckte lät bäst. Därför blev 

några låtar sedan förvånansvärt utfordrande att spela, men desto mer lärorika. Mina 

medmusiker hade liknande upplevelser, och det var intressant att höra solisterna diskutera 

ackordprogressionen i ”Baron Wry” på det första repet.10  

Jag tycker också jag läser noter snabbare nu, en eftertraktad egenskap att ha i frilanslivet, där 

jag har intryck av att det inte är långt mellan tillfälliga bandsammansättningar men desto 

längre mellan repetitionerna, vilket sätter press på en att läsa snabbt. 

Jag uppsöker vanligtvis inte ensembleledarrollen själv. Jag gillar inte att bestämma och ta 

beslut. I fortsättningen tror jag därför det smartaste jag kan göra är, som här, att välja rätt 

musiker att omge mig med som jag kan bolla med. Under tidigare läsårs projekt har jag haft 

mer passiva grupper vilket inte varit lika optimalt. Jag har ändå upptäckt med detta projekt att 

 
10 En musiker kommenterade att i ackordprogressionen på ”Baron Wry” var susförhållningen i den sextonde 

taktens E7(sus4) ”onödig” eftersom man då inte längre kunde spela B♭-et från det föregående ackordet G♭(add9)/B♭, 

som på ett E7 hade varit enharmoniskt med ♯11an. Liknande diskussioner fortsatte kring ackord som hade 

orimliga hopp i tonala center. Men jag tycker personligen att G♭(add9)/B♭ till E7 låter tråkigt jämförd med E7(sus4) 

eftersom färre stämmor rör sig stegvis mellan de två ackorden då. 
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jag är kapabel att trotsa gruppdemokratin till fördel för mina egna synpunkter, även om de 

skulle stå i konflikt med de övrigas. Jag gör mitt yttersta för att ha med tydliga noter på mina 

repetitioner, men former är svårare att tänka ut på egen hand, och jag vill mycket gärna höra 

sammanhangen med full instrumentering innan jag fattar mina beslut. I den processen är 

inspel från andra mycket välkomna.   
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