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Min musikaliska bana

Jag började spela gitarr vid 9-10 års ålder influerad av min kusin och bror som redan då var duktiga 

gitarrister. Även den övriga släkten bidrog till mitt intresse för musik då min morfar spelade 

munspel och en stor del av mina far och morbröder var musikanter eller före detta musikanter. Jag 

har alltså alltid haft musik närvarande under uppväxten.

Den första musik jag fastnade för som nybörjare på mitt instrument var givetvis rock och 

framförallt av den hårdare varianten, Metal. Jag och mina kamrater startade ett band redan i femte 

klass i grundskolan. Vi spelade dom extrema musikformerna Death/Black Metal från start och det 

måste vara extremt ovanligt att såpass unga människor inleder sitt musicerande på detta sätt. 

Musiken var rå och oborstad men bidrog samtidigt till att vi utvecklades väldigt snabbt tekniskt på 

våra instrument. Vi hade ingen aning om vad tonerna på gitarren hette och ingen annan form av 

musikteori existerade inte i vår värld av musik. Pga detta lärde man sig använda öronen väldigt 

tidigt och det har man givetvis haft nytta av senare i livet. Min fascination för mörk musik (som 

death metal givetvis kan klassificeras som) har suttit kvar i medvetandet sen dess. Man kan nog till 

och med fortfarande höra lite av dödens metall i mina kompositioner, men då kanske mer i 

musikens atmosfär än i det nedskrivna och fysiska.

Under högstadiet började andra musikformer att utforskas och man började sakta men säkert 

fundera på vad man ville uttrycka med sin musik. Musik som karriärsval började även diskuteras 

om än på en väldigt oskyldig nivå. I nionde klass började jag, influerade av min dåvarande 

gitarrlärare Tommy Lakso, att intressera mig för improvisation och jazz i sin helhet. Jag hade nosat 

på jazz redan i sjunde-åttonde klass men var inte riktigt motiverad. John Mclaughlin och Al Di 

Meola var dom första jazzgitarristerna jag kom i kontakt med. Vi spelade (se: Live in San Francisco 

skivan), i huvudsak deras trio musik med Paco de Lucia på gitarrlektionerna. Det var otroligt 

utvecklande inte minst pga musikens komplexitet men jag saknade fortfarande ett genuint intresse 

för gitarrmusik och jazz. 

Under första året på musikgymnasiet i Boden kom jag i kontakt med Pat Metheny`s musik och 

gitarrspel. Jag blev tagen av det enkla, direkta i hans gitarrspel. Det var komplext, virtuost och 

alldeles lysande melodiskt sett. Musiken gick rakt in mig och inspirerade mig till att fokusera på 

mitt instrument helt och fullt. Två andra gitarrister jag kom i kontakt med under den här tiden var 

Wes Montgomery och Grant Green (mer om hans influens längre fram). Det gjorde att jag började 

gräva bakåt i jazztraditionen och hittade ett intresse för andra instrumentalister, framförallt 

saxofonister och trummisar. Jag började även lyssna mycket på sångaren/galningen George Clintons 

musik, främst hans band/kollektiv Parliament/Funkadelic. Hans funkiga influens sitter djupt rotat i 

det mesta jag gör , både kompositionsmässigt och gitarristiskt. Clinton fick mig att inse det viktiga i 
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att ha en tydlig rytmik i det man gör och framförallt betoning på svänget. Genom funken återupptog 

jag mitt intresse för hip hop musik och det fungerar på ungefär samma sätt för mig, rytmik och 

flow. 

Indie eller Indierock kanske man kan kalla det för hade stor genomslags kraft i slutet på 90 talet och 

det påverkade min musik otroligt mycket genom sin lite ungdomligt oborstade och melodiskt 

simpla framtoning. Det var musik som kändes befriande att vända sig till när jazzen blev för 

intellektuell.

Efter gymnasiet sökte jag direkt till Framnäs fhsk och blev antagen. Där kom jag i kontakt med 

Frijazz och så kallad ”Fjälljazz” som jag utforskade med mina medmusiker på jazzlinjen allt 

medans mitt intresse för jazztraditionen rotade sig djupare. Grant Green är en gitarrist som jag 

började fördjupa mig mer och mer i. Han hade ett sväng och direkthet i sitt melodiska gitarrspel 

som fick mig att ändra min musikaliska utgångspunkt. Jag blev mer inne på att spela tematiskt och 

enkelt. Han har en stil som står med en fot i jazzens begynnelse och den andra i morgondagens 

jazzmusik. En mästare på att uttrycka sig rytmiskt och melodiskt så att alla förstår det oavsett 

musiköra. Jag fick även upp ögonen för Jim Halls lite mer harmoniskt invecklade spel. Han är en 

innovatör som ser gitarrspelet ur en mer pianistisk synvinkel. Jag plankade intensivt hans spel 

bakom solister, till största del hans komp bakom Sonny Rollins (se The Bridge skivan) , Art Farmer 

(se To Sweden with love) och Paul Desmond (diverse skivor).

Efter Framnäs studerade jag två år vid Skurups fhsk. På Skurup hade jag Mulle Holmqvist som 

lärare och han öppnade dörren till en värld av udda taktarter och rytmiska överlagringar. Jag tog till 

mig av det han lärde ut men kände mig lite musikaliskt kvävd av skolans inriktning som var på 

något helt annat än det jag tyckte var viktigt. Jag ville syssla med starkt rytmiskt rotad jazzmusik 

som bottnade i en slags amerikansk tradition och det kändes som om jag inte fick utlopp för det 

under min tid där. Även om utbildningen inte föll mig i smaken utvecklades mitt ensemblespel 

otroligt mycket eftersom man spelade konstant med folk i olika konstellationer. Jag fick även 

kontakter för livet där. Två av mina bandlemmar som medverkar på examenskonserten gick 

folkhögskolan samtidigt som mig.

När studierna vid Skurups fhsk var klara väntade studier vid Kmh. Under min tid här på skolan och 

staden Stockholm har jag både mognat musikaliskt och personligt. Mitt personliga uttryck har fått 

näring från en miljö som bottnar mer i det verkliga livet vilket folkhögskolor inte alltid 

representerar. 

Under andra året av studierna väcktes ett intresse för så kallad ”tradjazz” (exempelvis Louis 

Armstrong´s musik) och swing vilket jag studerade rätt intensivt under en period. Genom att lyssna 

på Charlie Parkers musik blev jag nyfiken på vad som hände före hans revolutionära koncept i 
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jazzvärlden. Därför kändes så kallad ”tradjazz” och swing som en logisk del i mina studier. Att 

transkribera Charlie Christian solon fick mig att inse hans påverkan på alla gitarrister som kommit 

efter och resten av jazzvärlden. Hans rytmiska driv gav mitt spel en extra kick framåt. Jag 

återupptog även mitt intresse för gammal Delta-blues som min kusin introducerade mig till när jag 

var liten och nyss börjat spela gitarr.

 

Syfte

Det jag vill utforska och uppnå med mitt examensarbete inom konstellationen jag arbetat med är att 

visa upp mig själv både som kompositör och mitt uttryck på det egna instrumentet. Musiken som 

ska framföras hoppas jag reflekterar vem jag är i det musikaliska universumet och vad är det är som 

gör musiken till min egen.

Musiken har en tung botten i den amerikanska jazztraditionen men lämnar dörren öppen för alla 

andra intryck och känslor jag fått utifrån och inifrån. Om man ska jämföra bandets karaktär och 

utgångspunkt med något annat band kommer Chicago Underground Quartet upp i tankarna. Min 

kvartett har dels samma sättning som CUQ dvs gitarr , trumpet (CUQ har i och för sig en kornett 

istället) , kontrabas och trummor. CUQ har en stark jazztradition i sin musik men experimenterar 

med andra stilar utifrån en slags indierock estetik. Kenny Burrels 60 tals kvartett kan man också se 

till viss del som referens material till vad jag hållit på med. Framförallt har jag utgått ifrån vad jag 

tycker att bra gitarrkvartett jazz ska vara eller borde vara.

Jag gillar musik med mörk framtoning och skriver musik som ofta har en melankolisk karaktär. 

Nästan alla låtar som är specialskrivna för detta ändamål är skrivna i någon av molltonarterna. Jag 

gillar även enkla slående melodier och oväntade harmoniska vändningar. Kvartetten spelade live på 

Teater Scenario i mars -07 och responsen på mina kompositioner var just att dom var tydliga och 

raka i sitt melodiska språk. 

Vi har jobbat mycket med att få rätt stämning i musiken inom gruppen. Ibland drar man ju bara 

igenom låtar utan att riktigt fokusera på det som inte står i pappret eller den övergripande känslan i 

temat. Temat i min musik är viktigare än improvisationen över låtens harmoniväxlingar.Det är inte 

en självklarhet för många. Jag vill också att musiken ska låta enkel även fast den inte är det. Den 

synen på musiken är lite influerad av trumpetaren Terence Blanchard som är en mästare på att få 

udda taktarter att låta som vilken 4/4 som helst.

Jag försöker även att ge alla i kvartetten någon låt där deras instrument är det mest framträdande. 

Trumpeten är dock mest i centrum största delen av tiden. Det har att göra med att jag skriver ofta 

fasta gitarrfigurer bakom både tema och solo del. Jag offrar mer än gärna chansen till solo över en 
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låt för en gitarrfigurs skull. Musikens helhet är trots allt viktigast.

Jag tycker att alla gruppen har tillfört något till mina kompositioner som jag annars inte hade tänkt 

på. Dom har gjort att min musik fått ännu mer djup genom deras musikaliska kompetens och egna 

personliga uttryck på respektive instrument. Niklas Barnö brukar kunna fylla ut och göra mina 

melodier lite lösare och avslappnade samt tillföra nya melodifragment som passar väl in i låtarnas 

helhetskänsla. Niklas är även den som tar på sig det största ansvaret med att tillföra energi till mina 

annars ganska så lågmälda kompositioner. Kristian Lind tillför ett oerhört driv och time till 

musiken. Han är alltid ”på hugget” och är blixtsnabb med rytmiska och melodiska utsmyckningar 

till musiken. Kristian Fredmark är den som ofta genom sitt trumspel styr vilket slags groove och stil 

mina låtar ska ha. Han experimenterar fram ett rytmiskt koncept som jag ofta och gärna bygger 

vidare mina låtar på. Fredmark är även ”glidmedlet” i bandet när det gäller att få mjuka övergångar 

mellan t.ex taktartsbyten. Han är även lyhörd för dom små dynamiska förändringar som jag tycker 

är viktiga för att min musik ska fungera som jag vill. 

Skapandet

Ideér och inspiration till mina kompositioner och improvisationer får jag genom allt jag upplever 

och hör. T.ex en promenad eller ett stormigt känsloliv kan generera en plötslig lust till att skapa 

musik. Jag har ingen speciell strategi för hur jag skriver musik, det är olika varje gång. Jag gillar att 

komponera utifrån ”voicings” på gitarren och försöker alltid ha en ny ackordprogression som jag 

inte använt mig av tidigare i varje låt. Traditionella låtformer använder jag mig rätt ofta utav , det 

finns många låtar kvar att skriva i t.ex 32 takters formatet och givetvis 12 takters blues. Jag 

använder mig också mycket av ”en extra takt”-principen för att göra musiken lite mer oförutsägbar , 

åtminstone i mina öron. Jag använder mig ofta av två olika taktarter i en låt. Det rör sig då oftast om 

1 takt som är en udda taktart i slutet på en form och fungerar som en slags brygga till nytt chorus 

eller B del. En del låtar går rakt igenom i en udda taktart och jag har favoriserat långsam 

triolbaserad 5/4 (se låten ”Kärvt”).

Gitarren använder jag till 90 % när jag komponerar men utgår ofta även utifrån en rytm jag gått och 

tänkt på eller en melodi jag nynnat på. Jag försöker använda mig av melodier jag hör inombords 

oftare än dom man fabricerar med instrumentets hjälp. Sångbara melodier känns mer naturligare 

och det är alltid kärnan i allt man vill åt. Jag försöker även tillämpa ideén med sångbara melodier 

när jag improviserar på mitt instrument. Jag spelar trummor lite vid sidan om gitarren och det är 

verkligen en källa till inspiration när man skriver musik. Jag kan tänka på ett specifikt trumkomp 

vid komponerandet och utgå ifrån det. Ibland finns en hel låt inklusive ackordsvändor i huvudet och 
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ibland bara små fragment som man försöker hitta ett samband till. Jag har ett stort behov av det jag 

spelar och skriver ska vara logiskt och passa in i ett sammanhang medan andra människor kanske 

uppskattar en mer anarkistisk ”approach” till skapande processen. Men jag försöker givetvis vara fri 

innanför dom ramar som jag uppfattar som logiska. På senare tid försöker jag ha hip hop musik som 

utgångspunkt för mitt skrivande. Hip hop har en slags fragmentarisk harmonik i sig som jag gillar. 

Den har även en slags rytmisk frasering som jag tycker står väldigt nära den jazzmusik jag älskar 

och försöker skapa.

Jag ser ingen större skillnad mellan att improvisera och komponera. När man komponerar måste 

man först ha improviserat fram ideér som man ger form och sammanhang. När man improviserar 

över t.ex en ackordsvända försöker man komponera i stundens hetta och snabbt omsätta en idé man 

får, utifrån och inifrån, till musik. Improvisation kan också likt komponerande vara ett sätt att 

avreagera sig och ventilera tankar och känslor. Man försöker alltid skapa fritt för stunden men en 

hel del av det man spelar bottnar i saker och ting man känner igen och vet hur det låter redan innan. 

Det undermedvetna släpper ut melodier och rytmer man hört tidigare någonstans ifrån men 

omformar det till ens egna. Ibland skriver jag låtar efter hur jag vill spela ett solo rent stilmässigt. 

Låten kan fungera som en språngbräda till en improvisation.

Genomgång av kompositioner

Här följer lite anteckningar och förklaringar till hur jag tänkt när jag skrivit musik för detta 

examensarbete. 

Gee Gee

Jag skrev ”Gee Gee” med Lee Morgans musik närvarande i huvudet. Den är menat som en hyllning 

till Grant Green , därav ordleken ”Gee Gee” som syftar på hans initialer. Låten har en stark hardbop 

nerv i sig med ett relativt komplicerat tema (ur trumpetarens synvinkel åtminstone) som är tungt 

åttondel-triol baserat. Den har en form som börjar med ett intro på 4 takter och som övergår i en 32 

takters AABA. A delen består av en 4 takters fras som repeteras med små variationer. B delen är 

skriven utifrån två stycken fyratakters fraser som är olika varandra i tonval och harmonik. ”Gee 

Gee” kändes helt naturlig första gången den testades i kvartetten. ”Gee Gee” är även den låten som 

vi behövde repa minst i repetoaren.
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Sot

Sot har nog den längsta formen av alla låtar jag skrivit för detta ändamål. Låtens karaktär är 

medium up swing. Den börjar med ett intro på 16 takter där trumpeten börjar och gitarr kommer in 

med en stämma efter 8 takter. A delen är 17 takter med en ¾ inbakat på 5 takter. A delen spelas två 

gånger och efterföljs av en B del på 32 takter där skriven melodi blandas med improviserade fraser 

spelad av trumpet. Solodelen är över B delen. Det finns även ett skrivet outro som fungerar som 

språngbräda för trumimprovisation. Den är i ¾ , har en 2 över 3 feeling och är 6 takter långt. Själva 

kärnideén med Sot är att den är skriven utifrån en så enkel melodi som möjligt. Melodin i intro och 

A del är egentligen bara E , Eb och C. Därifrån utvecklas den till en lite mer avancerad melodi i B 

delen men behåller ändå kärntonerna. Jag skrev ett 5 blås arr till Sot i våras (Arr kurs) där jag 

smyckade ut melodin lite och skrev ett soliparti i blockackord till B delen.

Korp

Korp är egentligen den enda ballad-aktiga låten i examensrepetoaren. Den är lite influerad av 

svensk folkmusik men har ändå väldigt mycket av amerikansk jazztradition i sig. Det är en ¾ waltz 

i långsamt tempo som börjar inom Am tonarten men övergår i diverse tonartsbyten. Formen 24+24 

takter med en improviserad brygga som är 12 takter lång. Bryggan övergår rytmiskt till 8 över 3 

känsla. Harmoniken är relativt kärv och improvisation över den kräver förstudering. Outrot har 

liknande rytmisk och harmonisk karaktär som bryggan. Båda partierna tog mycket av låtens reptid 

eftersom det var svårt att få till en mjuk övergång från övriga temat. Temat introduceras första 

vändan av gitarr där trumpet kommer insmygande efter 12 takter. Man skulle kunna säga att 

trumpetens ankomst markerar en slags B del. Meningen är att det ska vara korta improvisationer 

över låten där solisterna spelar max ett chorus var. Melodin är såpass stark att inget annat egentligen 

behövs.  

Kärvt

Jag nämde tidigare att jag gillar triolbaserad 5/4 i långsamt tempo. Kärvt är just det. Låten är 

uppdelad i Intro , A del på 8 takter , B del på 5 takter där taktarterna alterneras mellan 5/4 , ¾ och 

4/4. Hela temat spelas två gånger med ett improviserat mellanspel emellan. Harmoniken skiftar 

mellan D moll doriskt och D dur och övergår till obestämd tonart i B delen. Solodelen skiljer sig 

från övriga temat då den är konsekvent i D moll doriskt med ett dominant ackord sista två takterna. 

Jag utgick från ett Elvin Jones komp jag hörde på en Grant Green skiva när jag skrev låten. Jag ville 
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ha en släpig ”loose” karaktär på låten och att trummorna skulle styra det hela. När jag skrev Kärvt 

insåg jag att jag har en stor fallenhet för att skriva nästan alla mina melodier i ett högt register för 

trumpet. Jag har även hört det klagomålet många gånger från Niklas Barnö som tyvärr måste stå ut 

med det. Eftersom man kan lätt hoppa från ett register till ett annat på en gitarr tenderar man även 

att skriva musik som inte tar hänsyn till andra instruments kapacitet och register. Det kan dock vara 

väldigt intressant att höra en instrumentalists fysiska kamp med en melodi. Kampen kan göra 

melodin ännu vackrare.

Vardagens speciella incidenter

Vardagens speciella incidenter är nog repertoarens märkligaste låt, i alla fall om resterande 

bandmedlemmar får bestämma, speciellt Kristian Lind som kallar den för ”den konstiga låten”. Den 

har oväntade vändningar stilmässigt, från 4/4 hardbop influerad och modal A del till mer modern B 

del som är av 12/8 karaktär. Låten är inte direkt influerad av någonting annat jag hört och det 

kanske är förklaringen till dess obestämda ursprung. Solodelen är i 16 takter och skiftar i modalitet 

mellan G frygiskt, F# frygiskt , Bb mixolydiskt , A mixolydiskt och E doriskt. Rent konkret är 

ackordsvändorna: 2 takter G frygiskt, 2 takter F# frygiskt, 2 takter Bb13, 2 takter A13, 2 takter G 

frygiskt, 2 takter F# frygiskt och 4 takter E moll doriskt. Alla i gruppen tycker att solodelen är 

knepig att improvisera över. Jag uppfattar själv att det är svårt att leda sina melodier någonstans 

över just dom ackordsföljderna. Ingen i bandet vet varför men jag kan tänka mig att det har att göra 

med ackordväxlingarna som flyttar i små sekunder. Bb13 och A13 är egentligen nästan samma 

ackord som G frygiskt respektive F# frygiskt. Det kan hända att detta bidrar till att 

improvisationerna känns statiska.

Tre veckors race

Den sista av skrivna låtar för projektet var Tre veckors race. Jag skrev den efter en 

lunginflammation tidigare i vår (2007) och titeln syftar på sjukdomens längd. Den börjar med ett 

intro spelat av enbart mig själv. Det är meningen att introt ska skifta hela tiden mellan antingen ett 

väldigt bluesigt sound eller en harmonisk-moll modalitet. När låten kommer igång är det en 70 

takters waltz i E moll med en 4/4 takt som avslutar A delen samt binder ihop den med B delen. B 

delen skiftar i tonart hela tiden. Solodelen är 16 takter lång och rör sig uteslutande inom E moll. 

Låten har drag av nordisk folkmusik (vilket land är obestämt) men har även en slags amerikansk-

influerad modern ”jazz touch” över sig. 
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McGriff

Jag har perioder när jag lyssnar mycket på orgeljazz och sk. ”souljazz”. Min far hade en Jimmy 

McGriff skiva som jag stal med mig till Boden där jag gick musikgymnasium. Den fick upp mina 

ögon för en jazzvärld där man faktiskt gjorde musik man kunde dansa till. 

Låten McGriff är en bluesig boogaloo i Cm (eller C7#9) och sträcker sig över 24 takter. Den 

innehåller en 4 takters ”stick” där melodin har en bebopaktig karaktär. Sticket spelas med walking i 

basen och en gungig triolunderdelning. Jag skrev den delvis för att jag ville ha en låt som inte 

drunknade i det hav av svåra harmoniföljder som modern jazz nuförtiden till stor del handlar om. 

Jag ville skriva något enkel men samtidigt intelligent och svängigt. Låten påminner lite om Lee 

Morgan´s ”The Sidewinder” har jag märkt på efterhand.

Snaggat (även kallad haircutshort som mp3)

”Snaggat” (även kallad ”Niklas Barnö´s favorit” på examenskonserten) är en uptempo swing i C 

moll med väldigt krävande melodi. Låten börjar med ett basriff som ackompanjeras av handklapp. 

Basriffet fortsätter genom hela A delen och fungerar som mellanspel till temat som spelas unisont 

av gitarr och trumpet. Niklas kämpade hårt och länge med dom stora intervall hoppen i A delen. Jag 

var orolig på examenskonserten att han inte skulle klara av melodin utan att ”kicksa” men han 

spikade den till allas förvåning. Sticket använder sig av sk. Coltrane changes och har lite mer 

avslappnad melodi. Solodelen är 48 takter långt där basriffet fungerar som brygga mellan ny solist 

och nytt chorus. Jag blir sporrad till att improvisera långa åttondelsbaserade linjer över ”Snaggat”. 

Den inbjuder verkligen till det. Woody Shaw´s musik och stora intervall baserade trumpetspel är 

huvudinfluensen för ”Snaggat”. Låten har även en liknande mörk framtoning som Shaw´s musik 

brukar ha.

Muddus

”Muddus” är min favorit av alla kompositioner jag skapat för detta ändamål. Mitt mål med den var 

helt enkelt att skapa en drömsk och atmosfärisk stämning med en fast gitarrfigur i F#moll med en 

ödslig och kärv trumpet melodi. Låten är i ”even 8ths” och innehar en A och B del. Formen är 

AABBA och det innebär att man måste vara extra uppmärksam när man improviserar över den. Det 

känns som om låten borde börja om eller sluta efter B delen. Jag tycker att jag lyckades få till en 

känsla av att man aldrig vill att låten ska sluta. Det har att göra med gitarrfigurens framåtgående 
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rörelse och monotona karaktär. Låten inbjuder även till väldigt kreativa improvisationer. Man kan 

liksom flyta ovanpå gitarrfiguren och trummornas matta av ljud. Låtens form inbjuder till en 

försiktig start på solistens improvisation som sakta byggs upp till en höjdpunkt.

Överblivna låten

Låten heter inte ”Överblivna låten” utan det är verkligen som det låter, en överbliven låt helt enkelt. 

Den funkade inte på repetitionerna. Vi lyckades aldrig hitta ett bra groove eller avslappnad känsla 

för låten. Det var meningen att den skulle ha lite av en militärmarch känsla bakom temat men det lät 

inte som jag ville att det skulle låta. Jag ville ha en ganska statisk rytm rakt igenom låten men 

lyckades kanske inte speciellt bra med att förmedla det till mina medmusiker. Den skrotades men 

jag ska försöka ta den till ett annat forum/band och göra något utav den där.

Examenskonsert

Jag valde att hålla min examenskonsert den 23 maj 2007 på ett ställe i Gamla Stan som heter Café 

Edenborg. Cafét är kombinerat med bokförlaget Vertigo. Skälet till att jag valde examenskonsert 

utanför dom akademiska salarna var att jag inte tycker att man får den rätta känslan om man spelar i 

en skolmiljö. Jag tror att min musik trivs bättre i en lite mindre steril miljö. Ett café eller en 

restaurang erbjuder en mer gemytlig stämning och en bättre kontakt mellan musiker och 

människorna man uppträder för. Jag var orolig för att det inte skulle dyka upp någon publik så jag 

ordnade fram en affisch samt jobbade med att försöka ”sälja” mig genom myspace.com. Jag gjorde 

inget programblad eftersom det kändes som att det inte passade in i en cafémiljö. Det hade känts 

konstigt helt enkelt. Jag inledde även en ganska omfattande ”tjat”-kampanj och försökte tvinga dit 

vänner och bekanta. Resultatet av marknadsföringen var ganska bra, det dök upp tillräckligt med 

folk för att jag skulle slippa skämmas. Vi hade ingen speciell klädsel utan försökte exponera oss på 

samma sätt som man brukar göra på jazzgigs, lite löst och avslappnad stil. Vi försökte behandla 

situationen som ett vanligt gig helt enkelt. Jag försökte hålla lite mellansnack mellan låtarna efter 

bästa förmåga men hoppades mer på att musiken skulle tala för sig själv. Niklas Barnö som är mer 

pratsam än mig fyllde i mellan raderna ibland men höll sig mest i bakgrunden. Han höll ett litet tal 

om mig för publiken före sista låten som var väldigt rörande. Den handlade om vår musikaliska 

relation till varandra från tiden på Skurup fhsk och framåt.

Konserten
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Här följer en liten beskrivning på vad som hände under konserten. Jag har valt att kommentera dom 

låtar jag tyckte kändes mest minnesvärda, i alla fall för oss i bandet.

Vi inledde konserten med låten ”Kärvt” efter ett kort välkomnande tal till publiken. Som alltid, för 

min del i alla fall, är första låten svårast att genomföra och jag antar att det är på det sättet för 

många musiker. Mina tankar är oftast lite ”blurriga” pga allt som händer utanför musiken. Jag 

upplever också att ens improvisatoriska förmåga inte fungerar som den ska i början på en konsert. 

Man tenderar att spela för mycket ”musikaliskt avfall” som jag brukar kalla det för och har ofta 

svårt att hålla fokus. Två låtar in på första set hade hela bandet hittat in i varandras spel och 

musiken blev mer följsam och avslappnad i sitt utförande. Vi följde upp varandras ideér och 

sporrade varandra till risktagande. Jag tog risker, som jag annars inte brukar göra, utan rädsla för att 

kraschlanda (det hände det också) och jag upplevde det som att dom andra i bandet upplevde 

samma sak. Men just denna ”hungriga” spelstil gjorde även att musikens tempo ”stack iväg” på 

nästan varje låt. Jag tror även att i min iver räknade jag in låtarna lite för snabbt. Hela bandet 

tenderar också till att ha en ”timing” som ligger ”lite på näsan” bitvis. I låten ”Gee Gee” är det mest 

påtagligt.

Vi gjorde ibland nya arrangemang på låtarna i stundens hetta och det kändes helt naturligt och lät 

förmodligen planerat utåt. För att ge ett exempel så reharmoniserade jag och Kristian Lind om 

solodelen till ”Kärvt”. Vi bytte ut ackord och la till ackord nästan unisont tillsammans utan någon 

diskussion om det innan. När man spelat såpass länge tillsammans som jag och Kristian Lind gjort 

utvecklar man ett slags sjätte sinne för varandras musikaliska impulser. Man vet ibland 

undermedvetet vad den andra instrumentalisten ska hitta på. Det bottnar nog i och för sig i att man 

lärt sig den andra instrumentalistens personliga uttryck såpass bra att all interaktion sker instinktivt. 

Man utvecklar en djup förståelse för den andres musikaliska språk och lär sig ”översätta” det. Mitt 

gitarrspel bottnar i en amerikansk beboptradition och Niklas Barnö har ett trumpetspel som 

påminner mycket om den fria jazzen från 60 talets New York. Trots stilmässiga olikheter lyckas vi 

föra dom två olika världarna ihop på ett, enligt mig, lyckat sätt. Vi lyckades under konsertens gång 

med några riktigt lyckade interaktioner där vi ackompanjerade varandras improvisationer eller gav 

den andra nya riktlinjer och impulser att följa. 

Kristian Fredmark har jag inte spelat lika mycket med som Niklas och Kristian Lind men vi har 

börjat hitta varandra mer och mer musikaliskt. I början på projektets gång var det lite ”rostigt” 

mellan oss två. Vi hittade inte riktigt varandras puls och dynamiska växlingar. Efter att ha repeterat 

min musik och interagerat med varandra sedan i höst (2006) har samspelet verkligen börja ta fart. 

Under konsertens gång lyckades vi båda två med att tillsammans i kreativt samförstånd med att 

variera kompet och skapa nya rytmiska mattor bakom Niklas och Kristian Linds solopartier. Vår 
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förhållning till musiken under konserten var lite mer uppbrutet rytmiskt än under repetitionerna. Vi 

experimenterade mycket mer under konserten än vad vi gjort vid andra tillfällen, t.ex spelningen på 

Teater Scenario som var bandets första gig. På examenskonserten spelade vi i en slags anda där vi 

lät saker hända utan att fråga varför istället för att hålla fast oss i strama stilistiska tyglar. Det 

verkade även som om resterande bandet uppfattade det likadant som mig. Det kan hända att den 

trevliga stämning som rådde på cafét ledde till detta förhållningssätt från vår sida. Under första set 

funkade ”Gee Gee” och ”McGriff” bäst och ”Korp” sämst. Bandet (jag inräknad) fick inte till 

övergångarna mellan ”¾ waltz känslan” och ”stickets” 8 mot 3 polyrytm. Jag skyller på ovaksamhet 

från bandet inklusive mig själv.

Andra set

Efter första set följde en kort paus där bandet hade en kort diskussion om upplägget för andra set.

 Jag inledde första låten ”Tre veckors race” med ett intro spelat enbart av mig på gitarren. Introt var 

rakt igenom fritt improviserat men hade några riktlinjer som jag gick efter. Jag försökte att bibehålla 

en blues karaktär på det jag spelade för att sedan bryta mig ur det och ”tänja ut” harmoniken genom 

både friimprovisation och byte av modalitet till E moll harmoniskt. Just att spela solointro till låtar 

är något jag vill utveckla för min egen del. Solointron är en del av jazzmusiken som jag tycker 

glöms bort ibland. 

Vid andra set hade publiken inne på cafét vuxit till sig i storlek och det var en extra energikick för 

bandet. Alla spelade efter bästa förmåga och bidrog med full kraft till musiken. Just ordet energi är 

nog det som beskriver andra set bäst. Både ”Snaggat” och ”Vardagens speciella incidenter” är låtar 

med stark betoning på rå kraft. Jag är mer nöjd med mitt solo på ”Snaggat” än något annat under 

konsertens gång. Jag lyckades verkligen bibehålla en stark rytmisk framåtrörelse i mitt spel samt en 

8 dels frasering som kändes naturlig. Överhuvudtaget tycker jag att mitt spel har börjat få en slags 

logik som jag strävat efter i många års tid. Jag börjar få en slags känsla av klarhet i mitt spel som 

jag tror beror på en slags musikalisk mognadsprocess. Jag kan ibland irritera mig på att jag 

fortfarande kan ha två olika slags ideér bråkandes i huvudet när jag improviserar. När det händer 

gäller det att instinktivt välja en av dom och hoppas på det bästa. Ibland flyter dom ihop med 

varandra och resultatet av improvisationen blir då mindre lyckat. 

På ”Snaggat” fick trummor och bas i gång ett bra ”flow” där Kristian Linds bas spel var ankaret. Vi 

upplevde allihopa en slags rofylld känsla trots låtens snabba tempo. ”Vardagens speciella 

incidenter” hade också ett bra driv i sig men både jag och Niklas kämpade med att få meningsfulla 

soloprestationer över solodelen (läs: vardagens speciella incidenter sid 6). Jag kände mig repetitiv 

och lite tråkig i mina improvisationer över låten men helheten var bra. Kristian Lind ”räddade” låten 
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med ett superb bassolo.

Publiken var bra på att ge oss god respons under kvällens gång. Stämningen var på topp , folk drack 

öl och var glada. Det var extra roligt att mina föräldrar flög från Gällivare till Stockholm på 

morgonen samma dag enbart för att se mig spela.

Efter sista låten som var ”Muddus” som förövrigt fick bäst respons i efterhand från folk som var 

där, spelade vi ett extra nummer på publikens befallning. Det var en ¾ waltz i C# moll som jag 

skrev förra våren på ett hotellrum i Umeå. ”Blod och kanyler” heter den och det är en väldigt mörk 

och enslig låt. Jag och Niklas fick till improvisationer som jag tyckte bidrog till låtens mörka 

atmosfär på ett bra sätt. En vän kom fram till mig efter konserten med ett förvånat ansiktsuttryck 

och sa: ”vad har du egentligen varit med om? Det var ju så mörkt...”. Den kommentaren ser jag som 

ett gott betyg. Att lyckas beröra eller väcka en tanke hos någon är det alla som sysslar med konst 

strävar efter.

Avslutning

Jag har under arbetets gång blivit starkare som bandledare och kompositör. Speciellt som 

improvisatör och kompositör lär jag mig något av varje musikalisk händelse som sker vare sig den 

är bra eller dålig. Som musiker är varje genomfört gig en erfarenhet rikare. Jag vågar också ta för 

mig mer och styra och ställa med mina låtar utan att känna mig egoistisk inför mina 

bandmedlemmar. 

Jag är inte van att stå i centrum så det var något som jag var tvungen att acceptera och jobba med. 

Det känns som om den lappländska jantelagen ”spökar” i min hjärna ibland. Just den aviga känslan 

av att stå i rampljuset kan även vara djupt rotat i min personlighet. Det tänker jag dock inte gå in på 

närmare här.

Något som jag är nöjd över är att jag har lyckats hitta en bra stilmässig balans i mina kompositioner. 

Alla låtar är relativt olika varandra i karaktär och tempo. Jag önskar dock att jag skrivit en till 

uptempo låt som kanske gjort skillnaden ännu större.

Jag dokumenterade examenskonserten genom inspelning i mp3 format samt genom fotografering 

med digitalkamera. Musikexempel från konserten kan man inom kort hitta på min myspace sida: 

www.myspace.com/torbjornomalm

Foton från Café Edenborg den 23 maj kan man hitta i min bilddagbok (under den 24 maj): 

http://tobbedangerous.bilddagboken.se/ 
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