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Om mig. 
Sen jag var 7 år så har jag musicerat varenda dag fram till idag och även imorgon.  

Jag började spela gitarr när pappa satte den mellan mina armar och lärde mig låtar.  

Jag kommer ihåg att vi brukade sjunga sånger tillsammans men det tyckte jag inte alls om.  

Helst av allt ville jag ha ett tv-spel men det fick jag aldrig. Istället fick jag vid 10 års ålder en 

liten portabel kassettbandsinspelningsstudio på 4 kanaler som jag tillbringade all min tid 

framför. Om jag hade fått ett tv spel istället så hade jag kanske inte hållit på med musik idag 

överhuvudtaget. Efter att ha upptäckt hårdrocksbandet Metallica och gitarristen Joe Satriani så 

gick mitt musikaliska liv ut på att spela gitarr och skriva låtar som lät snarlikt ovannämnda 

artister. Jag hade en väldigt tydlig dröm om att bli näste Joe Satriani med uppdrag att frälsa 

världens världens alla gitarrtöntar. Drömmen om att leva på musiken har jag fortfarande kvar 

idag men den har under årens gång ändrat både form och karaktär men omfattar fortfarande 

samma grundtanke. Jag har aldrig riktigt tvekat på mitt val av karriär. Den enda gången jag 

har haft det lite kämpigt musikmässigt var första och halva andra året på kmh.  

Från att alltid ha varit en av de bästa på mitt instrument kom jag till en plats där ingen visste 

vem jag var och där jag inte var en av de bästa instrumentalisterna.  

Jag var en av de yngre i klassen och hade inte gått på samma folkhögskola som någon annan 

(jag gick ett år på Ingesund). Jag hade bara spelat jazz i c:a 2 år och visste inte riktigt hur man 

gjorde. Första året tillbringades mestadels åt att öva, jag hade en del saker att förstå och 

komma på. Musikaliskt sett var jag fortfarande bland de bästa (alla i min klass är bäst) men 

det var inte alltid så lätt att bevisa. Det bästa sättet att hävda sig och bli erkänd som duktig 

musiker i klassen var att spela bra och göra fin musik. Till slut, efter ett och ett halvt år när jag 

kände att jag faktiskt behärskade mitt instrument någorlunda bra så var det dags att äntligen 

sätta ihop mitt egna band. Jag döpte oss till Fabulous Five. Efter att vi vann jazzfesten 2006 

på Fasching så kände jag att jag äntligen fick uppskattning för vad jag gjorde. 

Nästan alla mina klasskompisar var där och blev förvånade, de hade inte en aning om att jag 

skrev sådan häftig musik och spelade så snyggt. Det var en av de bästa kvällarna i mitt liv.  

Jag är väldigt beroende av att bli uppskattad för det som jag mest av allt tycker om att göra. 

Det var därför jag kände mig lite ängslig det första året på KMH.  

Idag vill jag bli filmmusikkompositör. Jag har redan gjort flera kortfilmer, vunnit en europeisk 

filmmusiktävling och skrivit musik till SVT, MTV och div. reklammusik. När jag gick sista 

året på musikgymnasiet i Norrköping fick jag en chans att skriva musik för Norrköpings 

symfoniorkester. Jag hade precis sett filmen Nightmare Before Christmas av Tim Burton och 
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lyssnat sönder skivan med Planeterna av Gustav Holst. Nu i efterhand har jag inga som helst 

svårigheter att höra var jag fick min inspiration ifrån. 

Mitt eget stycke 5 min to Christmas fick jättebra respons och blev väldigt uppskattat från flera 

håll. Det var där som filmmusik fröet började växa. Jag hade ju alltid tyckt om att skriva 

musik men fram till dess hade det endast skett i samband med gitarren. 

 

Fabulous Five 

 
Ludwig Göransson - Gitarr 
Jens Filipsson – Saxofon 

Rasums Borg – Piano 
Daniel Purk – Bas 

Gustav Nahlin – Trummor 
 

Jag satte ihop alla mina favoritmusiker och bildade Fabulous Five hösten 2005. Meningen 

med att jag bilda bandet var att spela mina kompositioner. 

Musiken jag skriver till mitt band anser jag vara relativt lättlyssnad. Min melodi är enkel men 

ligger oftast över en svår och rytmiskt komplicerad bakgrund. Jag är uppväxt på musik med 

tydliga och fina melodier. En känsla av melankoli är något som omedvetet dyker upp lite här 

och där. Jag tycker om långa genomtänkta låtar med flera teman, oftast med en tydlig form; 

Intro, Vers, Ref, Mellandel, variant av Vers, Ref 2, Outro. Jag brukar öppna upp låtarna för 

två solister men helst inte på samma parti. Solist ett spelar över versformen samt andra solist 

över refrängformen. På så sätt så känns det som att man ständigt rör sig framåt. Förutom 

ackord så ger jag alltid kompet helt fria händer. Under min första tid på KMH lyssnade jag 

väldigt mycket på gitarristen och låtskrivaren Kurt Rosenwinkel. Musiken som han skriver 

har jag tagit in väldigt mycket av vilket har satt sina avtryck i min musik, men målet med mitt 

band är självklart att försöka hitta ett eget tonspråk. 
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Skrivandets väg för mig   

Det bästa jag vet är att skriva musik som jag verkligen känner för att skriva i just det 

ögonblicket. När jag började på KMH var jag ganska ovan vid att skriva musik på beställning 

till vissa kurser som t.ex. jazzteori. På något sätt låste det mig också i mitt övriga 

komponerande. Att tvunget skriva en låt till nästa vecka med vissa bestämda kriterier fick mig 

att förtvivlat riva mig i håret i väntan på inspirationen. Under hela ettan skrev jag nästan 

ingenting alls, i alla fall inget bra. Jag satt mest hemma och väntade i timtal på att 

inspirationen skulle dyka upp, oftast resulterade det i korta betydelselösa kompositioner på 15 

sekunder. Jag blev bekymrad och tänkte i en kort period att jag trillat av kompositörspallen 

och aldrig kommer att kravla mig upp igen. 

Nu på senare tid har jag lärt mig att ibland så kan komponerandet gå till som vilket jobb som 

helst. Man kan inte bara sitta på sin stol och vänta på rätt ögonblick. Jag fick det väldigt klart 

för mig under en lektion där Örjan Fahlström sa att ibland måste man se komponerandet som 

ett 9-17 jobb. Det enda som behövs är disciplin.  

 

Tillvägagångssättet 

Jag börjar mitt komponerande på synten, gitarren, pianot eller datorn. Jag vet direkt vilket 

instrument eller typ av ljud jag vill ha. Jag börjar med att spela in en melodi, samtidigt som 

jag spelar melodin så börjar jag arrangera olika stämmor och bakgrunder i huvudet. 

Ofta när jag går på stan eller promenerar brukar jag fortsätta att arrangera och komma på idéer 

till de låtar jag för tillfället håller på med. De idéer jag har i tankarna verkställer jag sedan när 

jag kommer hem. 

När jag skriver musik till mitt band utgår jag för det mesta från gitarren. Jag har en speciell 

ackordföljd eller ett riff som jag har kommit på. Vanligtvis är det något rytmiskt motiv och 

idé. 

 

Mina kompositioner 
Safe var den första låten jag skrev till gruppen. Den börjar med ett gitarriff som kom till av en 

slump. När jag var hemma hos min gitarrlärare Max Schultz spelade han upp låtar från hans 

senaste skiva. Jag fastnade direkt för en av låtarna som hade en väldigt snygg melodi med 

stora och hoppande intervall. När jag kom hem satte jag mig ner och skrev en melodi med 

stora intervall. Första solodelen innehåller några rytmiskt svåra markeringar inspirerat av det 

svenska hårdrocksbandet Meshuggah vilket jag tycker är ett av de mest intressanta banden 
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idag. Deras rytmiska motiv blir till ett underbart komplement till deras få men väldigt fina 

melodiska teman. 

Pianosolot i Safe passar verkligen Rasmus Borg. De är ganska svåra ackord men han tar sig 

en väldig frihet i sin improvisation och öppnar upp ett helt nytt bildlandskap med sitt fina och 

mer fria spel. Den sista delen i Safe kom till genom att jag helt enkelt ville ha en till melodi-

del innan låten var slut. För att knyta ihop säcken ordentligt så förde jag in den första melodin 

till ackorden som ligger under pianosolot. När låten är på sin klimax så mynnar den i slutet ut 

till ett outro bestående av fri improvisation med sax och gitarr.  

Safe är den första låten jag skrev till Fabulous Five och har alltid varit vårat slutnummer på 

alla spelningar vi har haft.  

 

Below är uppbyggd som följande: Intro,A,B,C,D-solo på A, B,solo på C, D, A, outro. 

Denna låt är jag mest nöjd med komposition och formmässigt. Den har ett intressant och 

hårdrocksaktigt intro. När man för första gången hör början på låten så undrar man; vad är det 

här för något egentligen? Intro riffet/rytmen är ett genomgående tema och fungerar som en 

stabil grundstomme i hela kompositionen. Melodin i A är rolig och svårspelad med olika 

grupperingar som förskjuts, en melodisnutt låter lite som Alfons Åberg. I B så kommer det in 

ett hårt parti som många tycker påminner om en James Bond låt. C delen består utav att 

pianot, gitarren och till sist saxofonen presentas i form av korta tematiska improvisationer. 

Improvisationerna upplöses till slut i en hektisk spansk dans med svåra hopp som närmast 

påminner om en Paganini övning. Första solist improviserar över ackorden i A, han cuar 

sedan till B där temat kommer in för att sedan övergå till andrasolist som spelar över ackorden 

i C. Andra solot fungerar som en uppbyggande brygga till det sista unisona D partiet där det 

blir en klimax som under det mest hektiska avslutas med ett break där man till sin förvåning 

förs tillbaks till en spännande A del. Jag knyter ihop säcken genom att avsluta med ett outro 

som är väldigt likt introt.  

Below skrevs i flera etapper. Formen ändrade skepnad 5 gånger innan den blev helt färdig. 

 

Under sin tid som tonåring skrev Rasmus Borg låten Abstrakt Boskap  

För några månader sedan började vi spela den. Den skiljer sig mycket från mina låtar och jag 

var aldrig orolig över att det inte skulle passa oss. När vi repade in den kände jag att vi 

verkligen visste hur vi ska spela och vart vi hade varandra. Även fast Rasmus låt är 

annorlunda mina sticker den inte ut för mycket från vår övriga repertoar, den blir mer som en 

skön fläkt och trevligt variations moment.  
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Inför min examenskonsert skrev jag tre nya låtar. Difficult procedure, The Sad Rock Song och 

Same word but different meaning. Alla dessa är rytmiskt komplicerade och jag har fått 

obetydliga klagomål från mina bandmedlemmar över att jag skriver svåra låtar. 

Det svåraste med bandet tycker jag ändå är att få in en gemensam reptid. Efter en lång rad av 

samtal och mail lyckades jag endast boka in tre rep innan min examenskonsert. Eftersom det 

är väldigt lite reptid för så svåra låtar bestämde jag mig för att dela ut låtarna i förväg. 

Jag spelade in de svåraste partierna i min dator för att sedan bränna ut det på skiva och ge till 

mina bandmedlemmar. Sen bokade jag in ett komp rep för att komma till rätta med de svåra 

rytmerna som låtarna bygger på.  

 

The Sad Rock Song har som titeln utger väldigt tydliga rock influenser. Det Amerikanska 

hårdrocksbandet Dream Theater var det band som fick mig intresserad för olika rytmiska 

underdelningar och taktarter inom musik.  

När trummorna vänder och plötsligt ligger i baktakt blev en härlig upplevelse för mig första 

gången jag hörde det – 99. Min trummis i mitt dåvarande hårdrocksband tyckte också att det 

var väldigt kul och använde sig av det i alla låtar vi spelade (tyvärr oftast i varje takt också). I 

the sad rock song tillämpar jag detta fenomen en gång i varje 4/4 takt så att taktarten 9/8 

bildas, ackorden som jag använder är typiska Nirvana rockackord. Mellanpartiet i låten går i 

5/8 och bygger på en unison piano och basgång som omedvetet är inspirerat från Avishai 

Cohens senaste platta. 

Daniel Westdahl är mannen som får allt att gå ihop. Det är lätt att glömma bort bassistens 

roll i bandet men Daniel är en riktig slitvarg, något som jag märkte andra gången vi repade 

igenom låten. Att göra något fräscht baskomp i 9/8 är inte den lättaste uppgiften att stå inför. 

När jag hörde Daniels spel under mitt solo blev jag verkligen imponerad. Det är en stor ära 

när ens bandmedlem lägger ner så mycket tid som Daniel gör åt att öva på olika sätt att kompa 

mina låtar.  

 

Same word but different meaning är en poppig komposition med trallvänlig melodi. Låten 

bygger på en rytm som ändrar gruppering, ett trick som jag först hörde spelas av Dream 

Theater i deras låt Mirrors.  

Jag tycker att min låt blir mycket mer intressant när jag blandar en väldigt simpel melodi med 

en komplex rytm. Utan improvisationsdelarna skulle nog de flesta sortera denna låt inom pop 

genren. Jens Filipsson är en riktig energitillförare. Hans spelstil är rättfram och uppnår alltid 
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en riktig klimax som får både oss andra i bandet och publiken att ryckas med. Saxofonsolot i 

”same word” passar Jens perfekt. Det är ett öppet parti med åtta takter av uppåtbyggande 

ackord men varenda gång man vampar så känns det som man tar sig framåt istället för att gå 

tillbaks.  

I Same word but different meaning kan man tydligt höra att jag har lyssnat väldigt mycket på 

Pat Metheny. Det var genom Metheny som jag fick upp öronen för jazz. I ettan på gymnasiet 

spelade jag bara hårdrock och det var inte förens i tvåan som jag blev introducerad till Pat 

Methenys musikvärld. Jag blev snabbt helt uppslukad och köpte alla skivor som jag kom åt. 

Under mina första tre år som jazzgitarrist så både lät jag och skrev låtar i Methenys stil.    

 

Difficult Procedure är min senaste och svåraste komposition. Hela låten bygger på ett riff 

som är fyr-grupperingar över fem.  

 Svåraste delen ligger i kompsektionen och tack vare att de fick höra låten innan vi repade 

gjorde att den gick mycket snabbare att lära sig. Huvudriffet är inspirerat av Meshuggah. Den 

bästa konserten jag varit på i hela mitt liv var med just Meshuggah i Linköping – 98. Deras 

musik med den skrikiga sången är för många helt oumbärlig, men deras otroliga förmåga att 

använda sig av rytmer är för mig fortfarande helt häpnadsväckande och superintressant. 

Gustav Nahlin har också lyssnat mycket på Meshuggah vilket jag hajade till på direkt när jag 

hörde honom för första gången.   

Difficult procedure skulle inte gå att spela utan en trummis som Gustav. Hans hårda och tuffa 

men väldigt musikaliska spel är det som formar bandet mest av allt.  

Jag korrigerade låtformen i Difficult Procedure tre gånger innan den blev helt färdig. Visst hör 

man frustrationssuckar av medmusikanterna när man gång på gång ger dom nya noter, men 

det är det bästa sättet för mig att jobba.  

Bilden jag har av en låt innan vi spelar den ändras direkt efter första repet.  

Allas egna spelsätt färgar låten så pass mycket att jag vill ändra den, skräddarsy den till 

bandet. Oftast vet jag inte heller exakt hur jag vill ha formen på låten förens jag hört de olika 

delarna spelas på riktigt. Som tur är blir jag bättre på det för varje rep som går och idag går 

skrivningsprocessen mycket snabbare. 
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Bandmedlemmarnas inflytande 
Mina bandmedlemmars inflytanden på min musik visar sig alltid vara större än vad jag först 

föreställt mig. Det är därför som jag alltid korrigerar vissa bitar i materialet efter 

repetitionerna. Vi har alla annorlunda röster men i ett enhetligt sammanhang så passar de 

väldigt bra ihop. Mina bandkompisar har mycket att säga till om och det tycker jag är oerhört 

viktigt och kul, jag lär mig nya saker vid varje rep.  

Jag försöker först och främst ge alla i bandet så mycket frihet som möjligt. Det finns en 

tendens hos mig att skriva väldigt svårspelade saker men jag känner ändå en viss lättsamhet 

och öppenhet hos mina bandmedlemmar. Eftersom alla i bandet har en väldigt hög musikalisk 

nivå så behöver jag inte notera onödiga ornamenteringar i stämmorna. Jag skriver t.ex. aldrig 

ut någon enskild stämma till trummorna och pianot, till basen skriver jag oftast bara ut ackord 

i form av bokstäver och siffror. Det är det som jag inte noterar som blir gruppens 

gemensamma dialog. 

 

  

Skivinspelning 

 
Vi spelade in skivan 24 oktober i stora studion på KMH. 

 



 10

Vi var laddade och färdigrepade sedan länge. Äntligen var det dags att spela in vår repertoar. 

Själklart ville vi få det så bra som möjligt och nu hade vi 6 timmar på oss att göra det! 

Många tycker att jag skriver svåra låtar, speciellt vår saxofonist. Jens hade lite problem efter 

lunch. Det tog några timmar innan han fick känslorna på plats igen, sen var det bara att köra 

på för fullt.  

Nästan alla versioner vi valde till den slutgiltiga skivan var förstatagningar. Det var en väldigt 

bra inspelningsdag, mycket tack vare ljudteknikern (Magnus Lindström) som hade en väldigt 

schyst inställning till bandet och vår musik. Inspelningen var bara en liten del av allt arbete 

som skulle komma härnäst.  

 

Vi bestämde att vi skulle mixa den 7e november men eftersom jag är riktigt bra på det här 

med datorer så ville jag ta hem allt material för korrigering först. Varför ska man inte ha det 

så bra som möjligt? Hemma gick jag igenom alla låtar och klippte bort de få skavanker som 

fanns. Jag klippte också ganska mycket i de flestas soloinsatser för att kunna korta ner låtarna 

så mycket som möjligt. Jag hade funderat på att säga till innan inspelningen att vi ska försöka 

korta ner solona eftersom det inte alls är lika kul att höra långa solon på skiva som det är live. 

Men av rädsla för att jag skulle förstöra någons feeling så bestämde jag mig för att i hemlighet 

klippa ner vissa för långa solon hemma. Det var väldigt mycket jobb men jag är också extremt 

nöjd med resultatet. Jag har fortfarande inte berättat för någon i bandet om mina små 

hemmagjorda korrigeringar och tycker det inte är så viktigt heller.  

Jag klippte och ändrade speciellt mycket i mitt solo på Under My Surface vilket är en relativt 

lugn och fin låt. I vissa delar på mitt solo så gjorde jag vissa felspelningar. Jag kom ihåg vilka 

inställningar jag hade på förstärkaren och ändrade om lite toner och fraser i det ursprungliga 

solot. Det var trots allt meningen att jag skulle spela de tonerna från början så varför inte 

ändra det när möjligheten fanns? 

När jag presenterade det nya materialet för Magnus under mixningsdagen så tyckte han att det 

var bra jobbat. Vi satt väldigt länge för att få till det där hårda kalla ojazziga soundet som jag 

eftersträvar. Hellre att det ska låta hårdrocksband istället för jazzkvintett och det fick vi delvis 

till också.  
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Skivan, Layout 

 
 
Vad skulle man göra utan sina kompisar och utan tjänster och gentjänster? 

Just i detta projekt så passade jag på att utnyttja min fotografkompis och min grafiska 

designkompis (båda med namnet Mattias).  

Eftersom jag ville ha klar skivan så snabbt som möjligt så att jag kunde börja skicka runt den 

till jazzklubbar så blev det ett hektiskt slutarbete med skivan.  

Efter att mina kompisar jobbat gratis med skivkonvolutet så tryckte jag upp den i en upplaga 

på 120st för priset 28kr styck. Av dem skickade jag ut ungefär 30 till klubbar och viktiga 

personer. Resten sålde jag för 50 kr styck och de tog slut ganska snabbt vid våra spelningar. 

Nu har jag tryckt upp 100 nya ex till turnén vi gör i maj. 

En väldigt tråkig process är att ringa runt och fixa spelningar. Det som gör att man kan hålla 

modet uppe är när man ringer och för ovanlighetens skull får ett positivt bemötande från andra 

sidan luren. 

Improvisation 
Improvisation utgör en viktig del utav bandet. Att tillföra något eget till det som någon annan 

har skrivit är något som jag värnar om och ser till att mina bandkamrater gör. Det mest 

spännande är när vi spelar en låt för första gången utan att jag säger någonting om den först. 

Direkt får jag många nya idéer till låtens form och partier, jag är heller inte rädd att prata om 

de viktiga uttrycken som jag kände inte kom fram ordentligt. Jag är helt säker på att 

tillsammans får vi alltid ut det bästa av låten, även fast det kan ta ett tag.  

Vi har samtalat väldigt lite om just improvisation i bandet. Vad eftersträvar vi? Hur vill jag att 

ni ska reagera på det jag spelar? Vad vill jag förmedla i mitt soloparti? 
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Efter konserten på New Sound Made fick jag feedback av min handledare Joakim Milder om 

att vi borde jobba mer med dynamiken i improvisationen.  

T.ex. Jens solo i Safe går nästan upp i klimax direkt och står där still i intensitet i över två 

minuter. För att göra det mer intressant så måste man i vissa fall våga göra något helt 

annorlunda både som solist och ackompanjatör.  

Det är det som är utmaningen med improvisation, att upptäcka nya infallsvinklar utifrån 

samma struktur.  

 

Improvisation kan vara väldigt svårt. Det är viktigt att vara fokuserad och oftast blir jag det 

när jag väl spelar inför publik. Meningen med improvisation för mig är att det ska kännas som 

att komponera i stunden. Ibland fastnar jag i ett rutinmässigt spel som inte alls känns fräscht 

och upplyftande. 

Att få ut sina känslor musikaliskt är för mig väldigt utelämnande och om jag inte är på rätt 

humör så är det omöjligt. Ibland har jag spelningar där jag känner att varenda ton var 

berättigad, nästa spelning kändes det som om alla mina solon var dåliga och omotiverade. 

När vi spelade in skivan så kände jag direkt efter inspelningen av Safe att jag inte var nöjd 

med solot och känslan jag hade när jag spelade. När jag kom hem samma dag för att lyssna på 

tagningen så visade det sig att det var riktigt bra. Det var mitt enda solo jag inte fixade till 

något hemma i efterhand!  

 

Examensonserten                                           

Jag hade min Examenskonsert på Fasching torsdagen den 24e maj. Hela min släkt, mina 

kompisar, handledare och examinator var där. Konserten spelades också in av P2 live.  

Vi hade haft två lyckade rep dagarna innan konserten och vi började känna att vi äntligen 

behärskade det nya materialet. Vi spelade sex låtar i ordningen: Below, Same word but 

different meaning, Abstrakt Boskap, Difficult procedure, The Sad Rock Song och Safe.  
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Under soundcheck dök samma problem upp som vi har haft under alla andra konserter, spelar 

vi inte lite för starkt? Jens brukar klaga på att det är så starkt så att han inte hör sig själv. När 

Gustav hör det blir han tjurig och säger att den musiken vi spelar inte går att spela svagt. 

Själv får jag lite ångest för att jag känner igen den diskussionen när jag spelat med alla mina 

hårdrocksband för länge sedan. Den stora skillnaden är att när jag spelade med mitt gamla 

hårdrocksband så höll folk för öronen. Även fast det är lika starkt med Fabulous Five så håller 

folk inte för öronen längre, kanske för att det är mer intressant musik. 

Jag tror att vissa i mitt band kan vara rädda för att äldre mer traditionell jazzpublik kommer 

att klaga på att det är för starkt. På konserten var det i alla fall ingen som klagade, tvärtom 

fick jag mycket beröm lovord över att det var så bra ljud. Folk sa att det var länge sedan det 

var ett sådant tryck på den scenen.  

Vi öppnade konserten med Below. Det är alltid kul att se publikens intryck när vi smäller av 

det hårda introt. Skulle det inte vara en trevlig jazzkonsert?  

Allt kändes bra förutom att jag på senare tid haft lite problem med den låtens solodel. Det 

känns som jag upprepar mig själv. 

Abstrakt boskap solodelar blev bra. Dagen innan konserten hade vi pratat igenom just 

solodelarna på Abstrakt Boskap och kommit fram till att vi saknade dynamikförändringar. 

Under konserten så kändes det som att vi alla var mer fokuserade och öppnade upp öronen lite 

extra för att förstå solisten på bästa sätt.  

Av låtarna vi körde blev jag mest nöjd med Difficult Procedure som komposition. Trots att 

det var den svåraste låten vi spelade så lät den bäst av alla. Pianosolot blev väldigt häftigt när 

det började i 4 över 5 för att sedan gå över till ett groovigt 4/4 beat.  

Kvällens solohöjdpunkt för mig var Safe. Jag gjorde ett lyckat solo där jag kände att jag 

verkligen gick loss och spelade saker som jag aldrig gjort på den låten förut. Outrot blev 

också väldigt snyggt med smakfull fri improvisation med mig och Jens.  

 

Konserten blev c:a 70 min lång och väldigt lyckad. Förutom att få beröm för den musikaliska 

insatsen fick jag även beröm för mitt mellansnack på scen.  

På våra senaste spelningar hade jag känt mig väldigt låst av att prata mellan låtarna men 

lagom till min examenskonert hade jag tänk förbereda mig på vad jag skulle säga. Självklart 

glömde jag bort att förbereda mig men under konsertens gång kom jag på några bra 

hållpunkter. När jag hörde från publikens skratt att det som jag sa blev uppskattat så kunde jag 

slappna av på så sätt prata mer och bättre. 
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Slutord 
Att ha sitt eget band spelandes sin egen musik är bland det roligaste och mest spännande man 

kan sysselsätta sig med som kompositör. Att vara inblandad i alla processer som musiken 

genomgår är mycket intressant och lärorikt men också ett stort ansvar. Man måste hela tiden 

styra musiken i sin ursprungliga riktning men också vara öppen för vilka nya vägar den kan ta 

med hjälp av sina musiker.  

Genom min tid på KMH så har jag lärt känna fantastiska musiker, jag har också fått 

inspiration och hjälp till att utveckla mig själv både spelmässigt och kompositionsmässigt. 

Fabulous Five fick mig att förbättra mitt ett egna musikaliska språk och gitarrspel. 

Mina idéer har utvecklats på det mest naturliga och bästa sätt genom att ständigt genomgå 

olika bearbetningar och revideringar i t.ex. formändringar. Att få jobba med musiker som 

ständigt säger vad de tycker och är så pass engagerade i materialet är ett stort privilegium. 

Vi har verkligen hittat varandra och jag hoppas att vi fortsätter med det. 

 

Efter mina tre år i Stockholm flyttar jag i höst till Los Angeles för att gå en 

påbyggnadsutbildning i Scoring for motion picture and television.  

I filmmusikvärlden så har man relativt fria händer inom val av genre. Det är intrycken 

kompositören får av filmen som sedan ska mynna ut till musik. Det kan vara allt från jazz till 

klassiskt, en av orsakerna varför jag tycker att det är så fascinerande.  

Jag kommer aldrig att sluta vara en improvisatör och musiker.  

Tack vare de olika rollerna jag behärskar och kan sätta mig in i känner jag mig musikaliskt 

tillfredställd.   

 

 

 

 

 

 
 


