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Barnviseprojektet Elefantisera 

Inledning 
Om någon skulle ha frågat mig vad jag tänker göra för examensarbete för några år sedan, så 
hade jag svarat att ”jag ska sätta ihop ett band som jag skriver jazzlåtar för”. Sedan skulle 
musiken ha framförts vid en konsert – ja, den typ av arbete som jag förmodar att de flesta gör. 
Om jag då hade fått reda på att mitt arbete istället skulle komma att handla om barnmusik och 
dessutom med egna texter, så hade jag betraktat det som ett skämt. För det hade verkligen 
känts helt otänkbart då.  
Min bakgrund 
Jag gjorde, utan större framgång, några tappra försök att spela blockflöjt under mina år på 
förskolan och började sen spela saxofon vid Strängnäs Musikskola i 1:a klass. Jag var ett slags 
”experiment” och fick därför börja spela två år tidigare än de andra. Det gick rätt trögt för mig 
de första åren och det var säkert ingen som trodde att jag skulle syssla med musik i framtiden, 
vilket märktes i musikskolan, eftersom jag aldrig fick spela 1:a stämmor i orkestrarna på 
många år och när särskilda musikprojekt anordnades fick jag sällan vara med.  

Tog pianolektioner från 4:e klass och började komponera egen musik från 5:e eller 6:e  klass 
med hjälp av en synt och ett dataprogram som hette Midisoft Studio. Fast min allra första låt 
hittade jag på redan i lågstadiet och det var en variant på melodin Spanien fast den gick i moll. 
Skrev också en kul låt ihop med barndomsvännen Nina Eriksson under de här åren, låten hette 
Pang i luren och beskrev vad som kan hända om man pratar i telefonen när det åskar. 

Som barn var jag väldigt historieintresserad och jag tror att det delvis var tack var det intres-
set som jag började intressera mig för alla de skivor med klassisk musik som vi hade hemma. 
Så småningom började jag också att lyssna på de få jazzskivor som fanns och det intresset 
kom när jag hade kommit så pass långt i saxofonböckerna att jazzlåtar började dyka upp. De 
första hjältarna var Glenn Miller och Fats Waller, men efter att ha fått låna skivor av bildlära-
ren Håkan Hugosson i Strängnäs, började jag mer och mer övergå till att lyssna på bebop med 
Sonny Stitt och Charlie Parker.  

Jazzintresset kom när jag var 13-14 år och jag började då jamma ihop med min tre år äldre 
bror Arvid som spelar piano och trombon. De närmaste åren spelade jag i storband och med 
en jazzgrupp ihop med Arvid och några av hans vänner. Med jazzgruppen spelade vi traditio-
nella jazzstandards, men efter repen var vi tre stycken som stannade kvar och spelade fri im-
provisation, där vi lekte med våra instrument, hittade på låter ihop och var helt enkelt mycket 
kreativa på ett väldigt kul sätt. Så småningom börjar jag också ta improvisationslektioner för 
en lärare i Eskilstuna. Gymnasiet gick jag på Södra Latin och sen blev det Lunnevads folk-
högskola och Kungl. Musikhögskolan där jag nu befinner mig och snart går ut ifrån. 

På Södra Latin fick jag för första gången träffa folk som var lika intresserade av musik som 
jag själv och detta ledde till att jag kom att öva och utvecklas mycket under de tre åren. Saxo-
fonläraren hette Gunnar Andersson och kom att betyda mycket, en hel del av det han försökte 
lärde mig då var sådant som jag först flera år senare kom att förstå. 

När det gäller komponerandet så skrev jag nästan ingenting under det första året på Södra 
Latin. Vändpunkten kom det andra året, då jag fick lektioner i harmonilära och arrange-
ring/komposition av Per-Anders Helgesson. Innan jag gick för honom hade jag ingen större 
förståelse för hur harmonik fungerade, för jag visste bara vilka toner som ingick i de flesta 
ackord och så, men fattade inte varför ackorden kom i den ordning som de gjorde. Detta var 
inget hinder när jag skrev i dataprogram och bara testade mig fram tills det lät bra, men när 
jag försökte skriva jazzmusik så fick jag inte riktigt till det med harmoniken. Efter två år med 
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Per-Anders Helgesson hade jag sådana kunskaper i harmonilära att nästan alla kurser jag gått 
därefter inom teori, både på folkhögskolan och på Musikhögskolan, bara varit repetition. 

Under det tredje och sista året på Södra Latin gjorde jag ett specialarbete där jag skrev egen 
jazzmusik som jag spelade in i studio och gjorde en skiva av. Av de sex personer som var med 
på inspelningen kom alla utom en att gå på Musikhögskolan här i Stockholm så småningom. 
När jag nu i efterhand lyssnar på inspelningen tycker jag fortfarande att kompositionerna hål-
ler, det som framförallt har gått framåt jämfört med då är mitt saxofonspel.  

Efter tre år på Södra Latin gick jag alltså på Lunnevads folkhögskola. Under de två åren var 
det mest saxofonspelet jag arbetade med, men emellanåt skrev jag även en del låtar och arran-
gemang. Annars var tiden på Lunnevad mycket inriktad på att bli så förberedd som möjligt 
inför musikhögskolornas prov.  

När det gäller saxofonspelet är det särskilt frasering och timing som utvecklats under åren 
på Musikhögskolan – känner också att jag fått en större säkerhet i mitt spel och mer rutin, 
vilket säkert beror på att jag har haft relativt många speljobb. Det har också gått framåt med 
låtskrivandet och jag har i större utsträckning än tidigare spelat min musik med de grupper jag 
har speljobb med. Västerås Konserthus, Radio Västmanland, barnradiokanalen SR Bubbel, 
festivalen Festijazz i Västerås, Nalen, Fasching och jazzklubbarna i Eskilstuna, Gävle, Falun 
och Örebro är ställen där min musik har spelats. Faluns jazzklubb har dessutom haft min låt 
Sång till Mormor Maj som bakgrundsmusik på sin hemsida i hitintills cirka 8 månader, den 
låten är också med i barnviseprojektet, fast då med titeln Finns det fler?  

Den musik jag brinner mest för och helst spelar är 50-talsjazz med musiker som Sonny Stitt, 
Cannonball Adderley, Wynton Kelly, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Hank Jones och Phil  
Woods och Art Pepper. Det som tilltalar mig i den här musiken är det personliga soundet, den 
snärtiga fraseringen och de snygga melodiska åttondelslinjerna. Just detta att kunna spela 
långa böljande fraser och hela tiden hålla en melodisk ”röd tråd” vid liv gillar jag.  

Har även lyssnat mycket på 60-talsjazz med John Coltrane, Eric Dolphy och Ornette Cole-
man. Ornette Colemans kompositioner har också inspirerat mig mycket, för i hans musik är 
det alltid melodin som står i centrum och ibland kan det smyga sig in små taktartsbyten som 
känns så naturliga att de knappt märks och just det viset att skriva melodier på, är något jag 
tagit till mig. För finns det en stark melodi struntar örat i om låten byter taktart, är operiodisk 
eller byter tonart, utan det är något man ”oroar” sig för, först när man ser låten på noter. 

Jag har också ett stort intresse för jazzstandardlåtar där jag, precis som med Ornette Cole-
mans musik, fascineras av enkelheten i melodierna. När det gäller melodier så kan jag tycka 
att melodin har kommit lite i skymundan i dagens jazz, det händer allt för ofta att jag inte 
kommer ihåg en enda låt när jag kommer hem efter en konsert med nyskriven musik från 
Glenn Miller Café. Mycket av den musiken känns snarare som en melodisk och rytmisk 
språngbräda till en improvisation, medan vissa standardlåtar från framförallt 1930–40-talet 
kan gripa tag i mig direkt. Minns särskilt en konsert där musikerna spelade den gamla melo-
din I’ll be seeing you, som då var okänd för mig. Efter att bara hört några takter av låten kän-
de jag mig alldeles lycklig och som om jag hört den varje dag hela mitt liv – ja, allt i låten 
kändes så självklart och naturligt. Den typen av melodier känns som om de alltid har funnits 
och som om melodin bara kan vara på ett sätt. Hur många av dagens låtar har den kraften? 

En riktigt bra melodi ska inte behöva spelas av skickliga musiker, ha ett originellt arrange-
mang, en djup text, eller en bra harmonik – nej, en riktigt stark melodi lyser igenom ändå. 

Lyssnar man på mycket av dagens popmusik eller jazz och skalar bort allt utom själva grun-
den i låten, så blir det i de flesta fall nästan ingenting kvar. Jämför man då med en jazzballad 
som exempelvis Everything happens to me, så tycker jag att melodins kraft märks även när 
den spelas utan komp och helt utan känsla. Så mitt mål är att kunna skriva musik med tydliga 
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melodier som är lätta att förstå, vare sig man är musiker eller inte, men ändå utan att melodin 
låter ”töntig”. Jag tycker att det är en hårfin gräns mellan en bra och självklar melodi och en 
som är töntig och övertydlig.  I min musik vill jag ha standarlåtarnas melodiska kraft, men 
ändå passa in i vår tid, för inte vill jag att det ska verka som om jag levde för 70 år sedan. 

Min bakgrund som låtskrivare började alltså vid datorn med programmet ”Midisoft Studio” 
i slutet av mellanstadiet. Hur jag egentligen bar mig åt när jag skrev vet jag inte riktigt, jag 
visste inte mer om musikteori än på sin höjd vilka toner som ingick i några dur- och 
mollackord, men musik blev det.  

I 7:e klass valde jag kursen ”Kompositionsverkstad” som elevens val och musikläraren som 
ledde den kursen hette Stefan Jonsson. Han kom att ha stor betydelse för min fortsatta utveck-
ling, fast inte direkt så att han lärde mig hur jag skulle arbeta, men han uppmuntrade mig att 
fortsätta och lyssnade på allt jag skrev. Efter ett år gav han mig stipendium i komposition och 
det fanns planer på att vi skulle åka till Musikhögskolan i Stockholm och visa upp mina låtar 
för någon lärare, men det blev tyvärr aldrig av. Det var mycket tack vare Stefan Jonsson som 
jag kom att söka Södra Latin. 

När jag nu ser tillbaka på den perioden kan jag tycka att det kändes så enkelt att skriva mu-
sik när jag inte kunde någon teori, jag klickade ut toner med musen på dataskärmen och lät 
det inte bra flyttade jag noten. När jag i efterhand studerar dessa låtar innehåller de rätt ofta 
taktarts- och tonartsbyten, något som jag inte ens var medveten om då.  

Elefantisera 
Som jag nämnde i början hade det här med att skriva barnmusik känts helt främmande för två 
år sedan, men som så ofta gör slumpen att man leds in på något helt nytt. I det här fallet var 
det tack vara att min mamma hade ett elefantprojekt i lågstadieklassen hon då hade i Sträng-
näs. Mamma försökte hitta så många låtar som möjligt om elefanter och hon frågade om inte 
jag kunde skriva en låt, men jag sa nej – eftersom jag då var övertygad om att jag inte kunde 
skriva sångtexter och den typen av melodier. Några veckor senare fyllde min mamma år och 
som vanligt var det svårt att hitta på någon present. Jag kom då på den smarta idén, en inspire-
rande kväll, att försöka skriva en sång om elefanter i alla fall. Melodin skrev jag på kort tid 
utan hjälp av instrument, texten kom till senare samma kväll och det hela kändes väldigt en-
kelt att skriva. Låten fick namnet Elefantisera och gjorde succé i mammas klass. Ja, de upp-
trädde med låten vid flera tillfällen på skolan. Jag kände mig nöjd med låten, men hade inga 
planer på att skriva fler, men så var slumpen framme där igen och styrde in mig på nya idéer, 
för kort efteråt satt det lappar lite här och var på Musikhögskolan om att musikförlaget Isa-
bergs förlag (Svensk Skolmusik) anordnade en kompositionstävling för barnvisor och jullåtar. 
Sista inlämningsdag för jullåtarna hade redan varit, men barnvisor kunde man fortfarande 
tävla med. Började smått fundera på att skicka in Elefantisera, men tänkte att jag kanske skul-
le försöka skriva ytterligare några barnvisor först. Det blev totalt fyra låtar som jag så små-
ningom gjorde enkla inspelningar på och skickade in. Började nu komma in i det här ordent-
ligt och hittade ett bra sätt att arbeta, både med musiken och texten och kände efterhand ett 
sorts behov av att skriva nya låtar. Utgick dels från gamla kompositioner, men skrev också 
helt nya, fast ännu fanns inga planer på att dra in det här i skolans verksamhet, utan det var 
mer som en hobby.  

Vändpunkten kom när jag fick beskedet att jag hade kommit på 2:a plats i kompositionstäv-
lingen med låten Otäcka små djur. Jag fick nu bekräftat att jag faktiskt var ganska bra på det 
här och planen på att göra det här till ett skolprojekt växte fram. Idén att det skulle bli till ex-
amensarbete kom snart, för jag insåg att jag omöjligt skulle kunna starta ett annat och större 
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projekt nu när jag redan lagt ner så mycket jobb på barnvisorna och sen var det ju så roligt 
också. 

När jag bestämt att det skulle bi ett examensarbete, började jag att fundera över vem som 
skulle kunna vara en bra handledare. Jag ville inte ha någon av de vanliga lärarna på Musik-
högskolan, utan jag ville ha någon som verkligen är expert på barnmusik. Idén att fråga Georg 
Riedel kom då naturligt, för han är ju utan tvekan vår främsta barnvisekompositör genom ti-
derna, dessutom har ju han precis som jag jazzbakgrund, så jag tänkte att vi säkert har en del 
gemensamt när det gäller hur vi tänker kring musik. Jag ringde upp Georg Riedel och han 
tackade ja till att bli handledare direkt, det var faktiskt första gången han hade fått en sådan 
förfrågan, vilket verkligen förvånade mig. 

När det gäller själva komponerandet så har jag utvecklat en rad olika kompositionstekniker 
och hur dessa tekniker påverkar slutresultatet är en intressant fundering som kommer att 
framgå, när jag nu beskriver de olika tillvägagångssätt som jag har använt mig av. 
Utgå från tidigare kompositioner 
Under mitt andra år på Musikhögskolan gjorde jag ett projekt där jag försökte skriva väldigt 
melodiska och sångbara melodier som påminner om standardlåtar. Av de tolv låtar jag då spe-
lade in har jag gjort om sex stycken till barnvisor. Låten Huvudstadresan är en av låtarna som 
jag gjort utifrån en melodi från mitt tidigare projekt och den låten har genomgått en rätt speci-
ell förvandling – först skrevs den som jazzballad, sen dubblade jag alla notvärden och tempot 
och så blev det en jazzlåt i ”medium swing”, som jag kom att spela på flera jazzklubbar och 
festivaler runt om i landet. Sen bestämde jag mig för att skriva en text till låten och då utgick 
jag bara ifrån A-delen och hoppade över sticket. Ändrade sen rytmerna, förenklade ackorden 
och helt plötsligt hade låten omvandlats till bossa novan Huvudstadsresan. Jag hade nog ald-
rig kunnat skriva Huvudstadsresan direkt, utan jag var tvungen att gå den här långa vägen för 
att komma fram till låten. Ofta tycker jag att det är lättare att skriva en bra melodi i ett lång-
samt balladtempo, då jag på nått vis har bättre känsla för starka melodier, flera av de andra 
visorna har också börjat som ballader. 

Jag har även gått igenom gamla kompositioner som jag skrev för länge sedan och där för-
sökt hitta små guldkorn som jag kan utveckla till nya låtar. Melodin Zebran är gjord på det 
sättet, den bygger på en melodi som jag tror att jag skrev omkring 1996 och som då hette 
Anna Orm, men den versionen saknade i stort sett harmonik. Jag spelade upp Anna Orm vid 
ett musikprov hösten 1998 då jag gick i 9:e klass, men sen föll den i glömska och det var inte 
förrän förra sommaren som jag började arbeta med låten igen.  
Melodin först 
Melodin skrivs då helt utan tanke på harmonik, ackorden tillkommer först när melodin är klar. 
Taktart och jämna perioder är också något som jag försöker att inte bry mig om, utan den väg 
som melodin går ska alltid vara det som styr. Med ett färdigt ackordschema begränsas melo-
din väldigt mycket, eftersom den då tvingas att följa ackordens struktur. Men tänker man utan 
ackord, gör det att man kan få väldigt originella harmoniseringar när man sen ska sätta dit 
ackorden till melodin, eftersom melodin har växt fram utan ett harmoniskt tankesätt. 
Ackorden först 
Arbetar då antingen med hjälp av dataprogrammet ”Band in a box”, där jag skriver in en ac-
kordföljd och sen försöker höra och sjunga en melodi till ackorden, eller så arbetar jag vid 
pianot direkt. Rätt ofta när jag börjar skissa på en ackordföljd så bestämmer jag i förväg vad 
som ska vara speciellt med just den här ackordföljden, exempelvis att den måste börja på sub-
dominanten, vilket jag bestämde i låten 1 2 3 4 5 6 7. 
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Med eller utan instrument? 
Vissa låtar sjunger jag alltså fram, medan jag vid andra då sitter vid pianot och arbetar. Hur 
påverkar detta slutresultatet?  

Finns det kanske en risk att jag vid pianot arbetar med hjälp av ögonen, helt enkelt tittar på 
tangenterna, trycker och på så sätt testar mig fram istället för att lyssna och tänka vad som 
känns naturligt? 
Om det skulle råka vara så, gör det i så fall att låtarna blir mindre bra – inte vet jag? 

Med ett instrument har man ögon- och muskelminne som ”spökar” som jag nämnde nyss 
och det kanske leder in mig på redan ”upptrampade stigar” så att säga. För jag tror att det 
finns en risk att vissa saker återkommer i många låtar, om allt komponerande enbart skulle 
ske vid pianot, för de flesta som inte är pianister spelar ungefär samma sak varje gång de sät-
ter sig vid ett piano och då är det säkert utifrån det som många idéer kommer. 
Rösten som redskap 
Innan jag började med det här projektet kände jag mig rätt obekväm med att använda rösten, 
men i och med att det är text till 40 av de 44 låtarna, har sången blivit ett naturligt redskap. 
Den största skillnaden med att använda rösten jämfört med ett instrument är att rösten ofta 
omedvetet går den naturliga och enkla vägen istället för att jämnt ta exakt de toner som står i 
noterna – ja min röst gör så i alla fall, för när jag sjungit fel mot vad jag skrivit i noterna har 
det ofta varit för att melodin går en onödigt tillkrånglad väg, jag har då vid flera tillfällen änd-
rat melodin till så som jag sjöng. Det här är också något som har hänt flera gånger när jag 
repeterat med sångerskorna, alltså att de sjunger fel på ett så bra sätt att jag senare kom att 
ändra melodin.  
Text eller melodi först 
För det mesta skriver jag först låten helt utan tanke på vad den ska handla om, men ibland har 
jag en svag idé om texten medan melodin skrivs, jag kan då exempelvis ha bestämt mig för ett 
djur, som med låten Elefantisera. När jag pratade med Georg Riedel fick jag reda på att han 
nästan alltid utgår från en text när han skriver, så han går alltså ifrån andra hållet, jämfört med 
hur jag arbetar. En intressant teknik som jag testat är att utgå från en befintlig dikt och tonsät-
ta den, när låten sen är klar skriver jag en egen text. Melodin har då en struktur som möjligen 
hade kommit fram utan den första texten.  

Jag har nu under våren läst en kurs som heter tonsättning av dikter, där jag får träna på det 
här med att utgå ifrån en text. Det som är intressant med den arbetsmetoden är att jag då på ett 
väldigt naturligt sätt kan bryta mot vanliga mönster, eftersom det då enbart är texten som styr 
låtens uppbyggnad.  
Texterna 
Skriva bra texter känns på många sätt svårare än att skriva bra melodier, men egentligen så 
borde det inte vara så svårt, det enda som behövs för att skriva en text är ju en bra idé och lite 
flöde, svårigheten är bara att nå dit. Det jag lärt mig så här långt om texter är att begränsning-
ar ofta är mer kreativa, än de är ett hinder. Ett bra exempel på det är rim – för rim är något 
som verkligen begränsar historierna som jag berättar, men samtidigt är det många gånger själ-
va rimmen som skapar historien. Exempel på det ur mina låtar är rimmen rymdra-
ket/flingpaket, fisk/risk, horisont/dront och fiskpinne/sinne. Att dessa ord rimmar är säkert 
bara en slump, men rimmen har byggt upp hela historien som låtarna handlar om.   

När jag så här i efterhand studerar de texter jag skrivit så tror jag att Povel Ramel har påver-
kat mig en hel del. Han var faktiskt min allra första idol och jag lyssnade på hans musik när 
jag var 8-9 år gammal, sen glömde jag mer eller mindre bort honom och det är först nu jag 
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inser att han satt vissa spår i mina texter. Kan också tycka att jag har vissa likheter med Hasse 
och Tages och Lasse Åbergs texter, trots att jag lyssnat väldigt lite på deras musik. Det jag 
gillar och inspirerats av från den typen av textförfattare, är det där lite galna och oväntade 
inslaget. 

Om jag ska beskriva hur jag tänker kring texter, så är det att jag ofta vill berätta en historia, 
jag gillar också att ha med något oväntat i texten, något som ger en ”aha-upplevelse” och ett 
budskap. Bra exempel på det är låtarna Guldfeber och Nu är det älgjakt, där lyssnaren tror att 
det är lugnt, men så i sista textraden kommer något helt oväntat som liksom vänder upp och 
ner på hela historien.  

Leka med ord är något som också roar mig, som när jag hittar på nya ord som Elefantisera, 
sammansatt av orden elefant och fantisera och Mastodront, sammansatt av orden mastodont 
och den utdöda fågeln Dront. Det här med att hitta på nya ord är ju något som Astrid Lindgren 
använde sig av, men också busringaren Kalle Sändare, som också han har haft en viss bety-
delse för mina texter. Hela idén till låten om Mastodronten fick jag faktiskt ifrån en skiva med 
just Kalle Sändare som heter ”Dagens dikt” och gavs ut 1982. Där ringer han till hotell och 
musikförlag med mera och läser upp fullkomligt galna dikter i telefonen och i en av dikterna 
läser han: 
 ”Först bar de alla rottingar till isen och där sjöng dronten och kören malde järn i hörnet”  
det var därifrån jag fick idén att skriva en låt om detta roliga djur, som har den geniala egen-
skapen att rimma både på horisont och på mastodont. I kursen ”tonsättning av dikter” som jag 
tidigare nämnde, håller jag nu på med att tonsätta några av Kalle Sändares texter ifrån ”Da-
gens dikt”. Om vi tittar på texten i min låt Den röriga visan, så har den textens ologiskhet 
likheter med Kalle Sändares texter, även fast jag faktiskt skrev texten innan jag hört Kalles 
dikter. Jag nämnde tidigare Povel Ramel och han skrev ju också ofta den typen av texter, där 
låten Lingonben är det kanske bästa exemplet. Det som är själva poängen i den här sortens 
texter är att det liksom inte finns någon poäng, det är helt enkelt så tråkigt och ologiskt att det 
blir roligt och logiskt, vilket vissa människor tycker är sanslöst roligt, medan andra tycker att 
det är fullkomligt obegripligt.  
 
Den röriga visan 
En flygande tax och en sjungande brax 
en giftspindel vid min fotända. 
En slemmig manet i en dans med en get 
ja konstiga saker kan hända. 
Två prickiga kor köpte fyra par skor 
i nyskick ja helt oanvända. 
En lat kändiskock kokar pasta med lock 
aj aj där blev korvarna brända. 
 
En dansande haj släpper loss på partaj 
är en fena på svänga sin ända. 
En TV-debatt där det ej sägs ett skvatt 
är inte så mycket att sända. 
Har paddlat kanot snart runt hela vårt klot 
har aldrig fått lärt mig att vända. 
Ett dragspelsfodral av naturmaterial 
är bra för miljön att använda. 
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När en musiklärare testade mina låtar i en fjärdeklass i Karlstad, så var Den röriga visan en av 
del låtar som gick hem bäst. Det var också en av de texter som Georg Riedel gillade särskilt 
bra och i just den låten diskuterade vi förhållandet mellan en karismatisk text och en melodi, 
där vi funderade över om det i vissa fall kanske kan vara bra med en lite anonym melodi för 
att själva texten på så sätt ska hamna mera i fokus.   

Olika versmått, alliterationer och rim jobbar jag också med. De tillfällen när jag använt mig 
av alliterationer har det faktiskt blivit så helt omedvetet, jag antar att blivit så automatiskt för 
att ord som börjar med samma bokstav liksom smakar bra ihop. Exempel på det är låten Var-
för är allt onyttigt så gott, där en textrad lyder sakna sånt där smaken ej är söt, vilket är en 
mening som Georg Riedel lade märke till, men där jag inte ens hade tänkt på att de viktiga 
orden börjar på S. Likadant har det varit med dubbelrim, som jag gjort mer eller mindre 
omedvetet vid några tillfällen, som aska och sten/raska små ben, i låten Jag är en vulkan. 
 
Rent versmässigt är låten Guldfeber den mest avancerade: 
 
Guldfeber 
Böljande sköljande plaskande vaskande  
vi letar guld i en å, 
krävande grävande retande letande 
efteråt badar vi två. 
För gräver man guld blir det jobbigt och svettigt 
vettigt att svalka sig då. 
Simmar nått glimmar vi tittar och hittar 
en klimp utav guld kort därpå. 
 
Bökande sökande knackande hackande  
vi letar guld i ett schakt, 
borrar som morrar sen spränger och flänger  
ta skydd bäst att va på sin vakt. 
Vi hittar koppar och silver och gråsten  
och småsten av guld på vår jakt. 
Turlig finurlig ja vår färd blev guld värd 
Men har den med guld mera makt? 
 
Här innehåller rad 1, 3 och 7 i varje vers två rimpar, som den första raden: Böljande sköljande 
plaskande vaskande. Rad 2, 4, 6 och 8 slutar alla på å i vers 1 och på akt i vers 2. Att skriva 
på det här viset är väldigt svårt och blir lite som att konstruera ett korsord, för om man ändrar 
ett ord, gör det att man måste ändra på ett annat ställe också, det blir som en kedjereaktion. 
Om jag exempelvis skulle ändra ordet å till bäck i första versens andra rad, måste ju sista or-
det i rad 2, 6 och 8 ändras till något som rimmar på bäck. Näck kanske skulle kunna fungera i 
rad 4, men sen skulle det nog bli svårt att få till texten utan att ändra på innehållet. 

Det här viset att skriva gör att det blir ett väldigt fint flyt i texten, rimmen gör också att tex-
ten blir lättare att memorera för barn. Ungefär som i Lennart Helsings texter, som ofta är väl-
digt lätta att komma ihåg tack vare fyndiga rim.  
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Om vi leker med tanken att texten i Guldfeber inte rimmar, men har samma innehåll skulle 
den kanske kunna se ut så här: 
 
Guppande sköljande stänkande vaskande  
vi letar guld i en sjö, 
mödosamt grävande retande sökande 
efteråt badar vi två. 
 
Allt flyt i språket försvinner och den blir tung att läsa, så här märks rimmens kraft tydligt. Den 
här texten tror jag aldrig att barn skulle kunna lära sig och inte så många vuxna heller för den 
delen. 

När jag skriver den här typen av texter som har ett rätt så avancerat versmått, har jag använt 
mig av ett rimlexikon på Internet och en rimbok som jag äger. Bara genom att bläddra i en 
sådan bok har jag fått nya idéer till mina texter, ändå gör inte ett rimlexikon på något vis arbe-
tet åt mig, utan det är bara ett sätt att få lite nya idéer och för att kunna fokusera på texten 
istället för att fundera ut allt som rimmar på exempelvis Dront. 

Ett val som jag har gjort medvetet när jag skriver är att undvika för vanliga rim, eftersom 
jag anser att typiska barnrim som jul/kul och snö/tö och dansbandsrim som strand/hand och 
dörr/förr är så förutsägbara att de har en tendens att förlora sin kraft. Ska man använda den 
typen av rim behöver det vara en viss tid mellan rimmen, så att det inte blir för tydligt vilka 
ord det är som rimmar, utan där bara ordens melodi blir tydligt. Istället har jag försökt arbeta 
tvärtom och försökt få in så osannolika rim som möjligt, som t ex kaskelott/fagott i låten Tur 
att mygg är små. Den typen av lite galna rim kan vara väldigt effektfulla och sätter en person-
lig karaktär på låtarna på samma vis som en ovanlig harmonik kan göra. 

En teknik som jag ofta använder är att jag hittar på en text medan jag skriver låten, texten 
behöver då inte ha något sammanhang och inte heller någon likhet med den slutgiltiga texten, 
men bara genom att använda ord så märks det hur melodin funkar med text. Ofta börjar det 
med att jag bara mumlar några ord över melodin, ibland är det något ord som jag fastnar för 
och har det som utgångspunkt i arbetstexten. Povel Ramel skrev en bra låt på 1940-talet som 
heter Köp inte en Zebra och den är skriven på det viset, alltså där en arbetstext utvecklades till 
den riktiga texten. Min låt Den röriga visan är också skriven på samma sätt. 
Göra om en beboplåt till barnvisa 
Under arbetets gång har jag ibland tänkt tanken att försöka mig på att skriva en text till ett 
beboptema. Jag tror att det är bland det svåraste man kan skriva en text till och jag kan inte 
minnas att jag någonsin har hört en beboplåt med svensk text, men det har säkert gjorts flera 
gånger. Däremot vet jag att den amerikanska sångaren Jon Hendricks har skrivit texter till 
flera beboplåtar, exempelvis till Dizzy Gillespies Salt Peanuts. Sen finns ju Annie Ross kända 
version av saxofonisten Wardell Grays solo i bluesen Twisted. 

Tillslut så fick jag på något vis ihop en text till beboplåten Pepper, som är en hyllning till 
saxofonisten Art Pepper och som jag skrev när jag gick på Lunnevads Folkhögskola. Det är 
en låt som jag också använde i mitt standardlåtprojekt under mitt andra år på Musikhögskolan. 
De flesta beboplåtar har hämtat sin harmonik ifrån äldre standardlåtar, men jag använder mig 
av en harmonik, som så vitt jag vet är unik. A-delen i min låt påminner dock rätt mycket om 
Charlie Parkers Confirmation.  

Typiskt för beboplåtar är att de ofta går i väldigt snabbt tempo, vilket är något som inte all-
tid är så lyckat när det gäller musik med text, särskilt när det är barn som ska lyssna. Så jag 
bestämde mig rätt snart för att tempot måste tas ner till ungefär hälften, mot hur låten spelas 
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instrumentalt. Pepper är ett typexempel på en låt som barn i första hand bara ska lyssna på, 
för den vore alldeles för svår att sjunga för de flesta, eftersom temat är uppbyggt som ett be-
bopsolo, med mycket åttondelar och kromatik.  
Vad jag har lärt mig och vad som kan vara tänkvärt 
när man skriver barnmusik 
Har man bestämt sig för att skriva barnmusik kan det kanske vara bra att fundera kring vissa 
saker innan man börja skriva. När jag har läst Musikhögskolans olika kompositionskurser så 
har jag fått lära mig olika arbetsmodeller för att komma igång med en komposition. Tekniker 
som jag då har lärt mig är att rita formkurvor och skisser, utgå från rytmer, eller att låta slum-
pen göra små melodifragment som sedan kan användas som utgångspunkt. Fast när jag har 
skrivit mina låtar har jag inte alls förberett mig, eller tänkt på målgrupp eller om barnen ska 
kunna sjunga låtarna, utan jag har bara låtit låtarna bli som de blir och är de för svåra att 
sjunga så får det vara på det sättet. För jag har aldrig gillat att planera för mycket innan jag 
ska göra något kreativt, vare sig det rör musik eller att skriva en text.  

Saxofonisten Nisse Sandström sa en gång på en jazzkurs: planerar man ett solo så går det 
alltid åt helvete och där kan jag till viss del hålla med, för när man står och spelar med en 
jazzgrupp och väntar på att få spela solo så brukar det bli bäst om man bara lyssnar och sen 
spelar det som känns naturligt. Om man istället har stått och kokat ihop en plan för hur solot 
ska bli, finns det en stor risk att man slutar att lyssna på de impulser som gruppen ger, men 
också att solot blir som en slags redovisning, där man försöker visa upp alla sina knep. När 
det gäller komponerande så ser jag det på samma sätt, där alltså de idéer jag får i stunden näs-
tan alltid är mer värdefulla än de idéer ett eventuellt planeringsarbete ger.  
För vilken ålder skriver jag? 
Det som kan vara lite lurigt när det gäller åldrar är att småbarn mycket väl kan älska en låt 
som är tänkt för mellanstadiet, trots att de kanske inte fattar så mycket av innehållet, alltså 
ungefär som när jag fascineras av Edith Piaffs uttryck, utan att egentligen förstå vad hon 
sjunger. Hur små barn reagerar på min musik har jag fått veta när jag bett kamrater spela lå-
tarna för yngre barn som de känner. Däremot tror jag inte att det råder omvänt förhållande, för 
skulle man spela upp en låt som exempelvis handlar om tårna eller fingrarnas namn för barn i 
5:e klass, skulle de säkert tycka att texten var urlöjlig. 

Ifrån musikläraren Karlstad, som har testat mina låtar i sin musikklass, fick jag reda på att 
de låtar som gick hem bäst var de som är lite ”rockiga”, som Musikaffären, Älgjakt och Fru-
kostresan och sen de låtar som har lite galna och originella texter som Var glad att du inte 
blev fiskpinne och Den röriga visan som jag tidigare har nämnt. 
Ska barnen kunna sjunga låtarna, eller ska de bara lyssna? 
En sak som Georg Riedel lärt mig är att barn har svårt att lära sig små förändringar i melodin 
eller texten. Däremot behöver inte tonarts- eller taktartsbyten vara något problem, bara det 
följer texten på ett naturligt sätt. Men om det är stora intervall eller taktartsbyten som låter 
konstruerade, kan det vara väldigt svårt att lära barn. En metod som jag använt i flera låtar vid 
tonartsbyten, är att melodin ligger kvar på samma ton i tonartsbytet, vilket förutsätter att me-
lodin ligger på en ton som är gemensam för båda tonarterna. Ett exempel på det är min vagg-
visa Tänk dig en ballong, där tonartsbytet från A-dur till C-dur sker med en gemensam ton 
som ligger i melodin. Om man vet att låten ska sjungas av barn, bör man alltså tänka på att 
inte ha små förändringar i texten eller melodin, för stort omfång, eller för stora intervall. Det 
är också viktigt att det finns möjlighet att hinna andas. I låtarna Fisk på egen risk och Falskt 
alarm har jag medvetet gjort så få pauser som möjligt, eftersom jag där strävat efter en melodi 
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som bara rullar på, men då är det frågan om låtar som i första hand är tänkta att bara spelas för 
barn.  
Rätt eller fel att använda svåra ord? 
Många som skriver saker riktade till barn försöker använda ett språk som är på barnets nivå 
och där ser jag på frågeställningen på två olika sätt. För när det är låtar som är skrivna i ett 
barnperspektiv, som min låt Katten Misse är försvunnen, där det tydligt framgår att det är ett 
barn som berättar för lyssnaren, vore det helt fel och ologiskt att använda svåra ord och vuxna 
uttryck. Däremot tycker jag att det i andra typer av låtar bara är bra att använda lite svårare 
ord, som exempelvis fagott, naturmaterial, kaskelott och magma, som är ord som finns i mina 
texter. Det är ju faktiskt ett bra tillfälle att utöka barnens ordförråd och om låtarna ges ut i 
notform kan man ju ha en liten faktaruta längst ner på sidan med en bild där ordet beskrivs 
och förklaras.  

Jag tycker att det är viktigt att ordens betoning  är riktig, framför allt när det gäller ord som 
är nya för många barn, så att man som textförfattare inte lär ut fel hur orden ska uttalas. Just 
det där med att använda rätt betoning är något som Georg Riedel ”betonade” vikten av. Fast i 
vissa lägen måste man göra undantag för att helt enkelt få ihop pusslandet som det innebär att 
skriva både text och musik. 
Val av tonart 
Så här i efterhand inser jag att jag har gjort ett misstag när det gäller val av tonarter, för det är 
något man kan behöva ta hänsyn till när det gäller barnmusik. När man skriver musik som 
barn ska sjunga själva tycker jag att man bör undvika tonarter med många förtecken, för de 
som ska kompa när barnen sjunger, saknar säkert i många fall musikutbildning och då är ris-
ken stor att de hoppar över en bra låt, bara för att den råkar gå i exempelvis Ab-dur. 
Val av harmonik 
Förra sommaren skickade jag några av mina låtar till ett av landets ledande förlag för barnmu-
sik. De gillade låtarna, men menade att musiken inte passade deras målgrupp. De satsade en-
bart på musik för förskolan och då tyckte de att låtarna måste ha enklare harmonik för att för-
skollärare ska kunna kompa på piano eller gitarr, alltså samma problem som med svåra tonar-
ter. Jag förstår hur de tänker, men frågan man då måste ställa sig som låtskrivare är om det är 
värt att göra en låt medvetet sämre för att den ska passa kunden?  

I vissa fall kan det säkert vara det, exempelvis om det är frågan om beställningsverk där det 
är tydligt för vilka man skriver, men generellt sett tycker jag ändå inte att det är riktigt, för 
harmoniken sätter så stor del av prägeln på låten. Jag diskuterade den här frågan med Georg 
Riedel och han ansåg inte heller att fördelarna med att förenkla en låt harmoniskt vägde upp 
nackdelarna.  

Jag studerade boken Den glada apan som musikförlaget jag varit i kontakt med givit ut och 
där framgick det tydligt att de föredrog en enkel harmonik. Boken hade många låtar och alla 
innehöll bara några få treklangsackord. När jag hade spelat igenom kanske 15 låtar insåg hur 
otroligt tråkiga och opersonliga låtarna var, de blev helt enkelt för lika varandra. Georg Riedel 
har tipsat mig om att försöka göra något som är lite unikt, eller i alla fall originellt i varje låt 
och det saknades helt i boken som jag spelade ur. När det gäller just originalitet så har harmo-
niken en väldigt stor betydelse.  
Stämmer faktauppgifterna i texten? 
Vänder man sig till barn så anser jag att det är extra viktigt att rena faktauppgifter i texten 
stämmer med verkligheten, för inte vill jag som låtskrivare lura i barn en massa saker som inte 
stämmer. Så samtidigt som jag arbetat med texterna har jag i de fall där det är nödvändigt läst 
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på om låtarnas ämnen, som i låten Skatan, där jag var tvungen att ta reda på vad skator har för 
sig vintertid, om tranor är flyttfåglar och vad silltruten tar vägen när det blir kallt. I låten Zeb-
ran fick jag reda ut huruvida det är lejon eller tigrar som jagar zebror och om stäppzebran 
heter just stäppzebra för att den trivs på stäppen. 

Sen i låten 1 2 3 4 5 6 7 har jag bett två personer som är duktiga i mattematik att räkna så att 
mina beräkningar i låten stämmer på ett ungefär, den låten handlar nämligen om hur lång tid 
det tar att räkna till väldigt stora tal. 
Repetitioner, inspelningar och mixning 
Jag har hittat en arbetsmetod i det här projektet som jag tycker har fungerat bra. Ester Årman, 
Maria Andersson och Maria Engström som sjunger har jag träffat före det första repet och gått 
igenom melodierna och texterna och förklarat och visat hur jag har tänker. Vid det mötet be-
stäms också i vilka tonarter låtarna ska gå. Likadant har det varit med Jonne Bentlöv, som 
spelar trumpet på några av låtarna, för vi har också träffats innan repen med hela gruppen och 
gått igenom stämmorna. Till övriga musiker har jag lämnat noter några dagar innan och i någ-
ra fall även spelat upp en enkel inspelning, för att visa hur jag har tänkt. 

Rent kompmässigt så är min musik inte särskilt svår att spela för de bra musiker som går på 
Musikhögskolan, därför har jag valt att bara ha ett eller två rep före varje inspelningstillfälle. 
Med få rep behåller man en slags lekfullhet och spontanitet, som känns extra viktigt i ett pro-
jekt riktat till barn och som lätt går förlorad om man repar för mycket. Men det kräver förstås 
att repen är effektiva och genomtänkta. Därför har jag alltid skrivit ner ett formschema och 
tempoangivelser för varje låt i förväg, så att inte en massa onödig tid går till att reda ut hur 
låten ska spelas. Sen när vi väl spelar så försöker jag vara så öppen som möjligt för vad som 
händer, så ofta har jag ändrat vissa saker i låtarna under, eller efter repet. Jag har också spelat 
in alla repen och sen lyssnat igenom inspelningen efteråt och då skrivit ner viktiga saker som 
vi kommit fram till, detta gör att jag inte behöver föra anteckningar under repen, vilket annars 
hade varit nödvändigt, eftersom det är så pass många låtar. Vid några tillfällen har jag hört 
spontana idéer på inspelningen som varit så bra att jag lagt till det som en del av arret. Det har 
alltså då varit frågan om sådant som jag inte la märkte till under repet, så om inte inspelning-
arna hade gjorts hade dessa idéer gått förlorade. 

Under inspelningarna har jag arbetat på ungefär samma sätt som vid repen, alltså att ha skri-
vit ner form med mera för varje låt, så att jag inte ens behöver fundera över hur vi ska spela. 
En svårighet som jag har upplevt vid inspelningarna är att jag har två olika roller där, eftersom 
jag då både är bandledare och musiker och det är väldigt lätt hänt att jag slutar lyssna på hel-
heten när jag spelar saxofon, men ibland kunde jag också känna tvärtom, alltså att saxofon-
spelet blev lidande av att jag tänkte för mycket på helheten. 

Vid mixningen av låtarna har jag arbetat med förberedelser på samma sätt som vid rep och 
inspelning, så tagningarna är utvalda och jag vet vad jag vill göra när jag kommer till mix-
ningen. Det här sättet att arbeta gör att jag sparar mycket tid, vilket jag tror är viktigt för fram-
tiden, för om det någon gång handlar om större produktioner med mycket folk inblandade, är 
det nog det enda arbetssättet som fungerar. Så det här projektet har inte bara gjort att jag ut-
vecklats som låtskrivare, jag känner också mig mycket bättre på det rent praktiska. 

Vad projektet har lett till 

Som det säkert framgått så är detta ett mycket omfattande projekt – ja, det är utan tvekan det 
största jag hittills har gjort. Jag brinner oerhört för det här och min förhoppning är att Elefan-
tisera ska bli något mer en bara något som efter redovisningen blir liggande i ett arkiv på sko-
lan. Till en början såg det rätt så mörkt ut för Elefantisera, men till slut började jobbet jag lagt 
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ner på marknadsföring ge resultat. För ett år sedan, då jag precis hade slutfört den första in-
spelningen, skickade jag ut en skiva med följebrev till ett antal skivbolag, två musikförlag och 
en radiostation. Det första svaret kom efter några veckor och det var ifrån musikförlaget Lut-
fisken och svaret jag fick från dem var det jag skrev om tidigare, där de alltså gillade musiken, 
men inte tyckte att det passade till deras målgrupp. Resten av sommaren var det helt tyst och 
det var först i höstas som jag fick nästa svar. Då var det skivbolaget Gammafon som hörde av 
sig, vilket är det största bolaget i Norden när det gäller barnmusik. Svaret jag fick därifrån var 
att de tyckte att låtarna var väldigt välgjorda och att det märktes att jag lagt ner mycket jobb, 
men att de inte hade möjlighet att ge ut en skiva. Ett liknande svar fick jag ifrån Caprice Re-
cords. I båda fallen fick jag aldrig veta vad det var som fattades för att de skulle kunna tänka 
sig att ge ut projektet. Men jag läste en artikel i DN i höstas, där Gammafons producent blev 
intervjuad, hon sa då att Gammafon inte har vågat satsa på någon okänd artist på fyra år, efter-
som sådana satsningar sällen leder till några större försäljningssiffror. Det visar ju tydligt hur 
svårt det är att få något bolag intresserat av ett musikprojekt, när man precis som jag är helt 
okänd och inte har några tidigare framgångar inom genren att flagga med. 

Så en tisdagskväll i augusti kom äntligen vändningen som jag väntat på så länge, då jag fick 
ett telefonsamtal ifrån skivbolaget Musikrummet, vilket är ett litet bolag som bara sysslar med 
barnmusik. Majas Alfabetssånger är deras mest kända och framgångsrika skiva, som både har 
sålt Guld och fått Grammis för bästa barnproduktion. De har också gett ut flera andra skivor 
och böcker, mycket av deras material finns i Musikhögskolans bibliotek. Musikrummet var i 
alla fall intresserade av att ge ut min musik på skiva och som bok med noter. Under hösten 
ansökte Musikrummet om statligt Fonogramstöd för att finansiera mitt projekt. De hade goda 
förhoppningar om att få stöd, dels eftersom de tyckte att det här projektet ”stack ut” lite jäm-
fört med många andra, men också för att barnmusik ska ha någon slags förtur jämfört med 
många andra genrer enligt Fonogramstödets stadgar. Men strax innan jul fick jag reda på att 
det inte blev något statligt stöd och konstigt nog så fick alla projekt riktade till barn avslag, så 
det där med förtur för barnprojekt verkade inte vara så mycket värt ändå. Trots nederlaget 
med uteblivet Fonogramstöd, så vill Musikrummet fortfarande ge ut min musik, så med största 
sannolikhet blir det ändå en skiva någon gång framöver, men i skrivande stund är inget avtal 
skrivet, men jag har regelbunden kontakt med skivbolaget.  

Nästa sak som hände var att jag fick reda på att Sveriges Radios kanal SR Bubbel, som är en 
Internet- och digitalradiokanal som bara spelar musik för barn, börjat spela en av mina låtar, 
det var alltså den radiostation som jag skickat en skiva till våren 2007. Producenten för kana-
len kontaktade mig senare och sa att hon gärna vill spela fler av mina låtar. Så sedan slutet av 
januari har jag haft fyra låtar som spelats i kanalen dagligen. Så det har hittills resulterat i 
kanske 300–400 sändningar av mina låtar. Av någon anledning har min låt Elefantisera också 
spelats minst två gånger i en radiokanal som heter Melodifestivalen som Sveriges Radio också 
sänder, jag har ingen aning om hur min låt hamnade där. 

Examensarbetet har även lett till ett kompositionsuppdrag för SVT, där jag under februari 
till mars skrev musiken till ett nytt musikprogram för barn. Programmet kommer att sändas i 
12 avsnitt och jag kommer att ha med två kompositioner per program, en låt som är special-
skriven för varje avsnitt och en slags jingel som återkommer i varje sändning. Tre av låtarna 
är hämtade ifrån mitt examensarbete, men de har då anpassats till programmet, med nya texter 
och arrangemang. Till skillnad från i mitt examensarbete, så skrev jag inte texterna till barn-
programmet och så här i efterhand känner jag att det var rätt skönt att slippa göra det, för mitt 
arbetssätt går ut på att historien skapas samtidigt med texten, men i det här fallet hade jag ju 
istället fått utgå ifrån ett manus och det tror jag hade varit svårare. 
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Resultat 
Om jag ska sammanfatta resultatet av hela examensarbetet så är jag nöjd och hade aldrig kun-
nat drömma om att det skulle bli ett så här stort arbete, då jag skrev den första låten Elefanti-
sera. Under arbetets gång har jag satt upp flera delmål, där det först var att få ihop 10 låtar, 
sen 15 och slutligen 20. Av någon anledning blev det ändå 22 låtar som spelades in våren 
2007. Efter den inspelningen var jag under två veckors tid helt övertygad om att arbetet var 
avslutat, men mitt möte med Georg Riedel några veckor innan inspelningen hade gett mig 
alldeles för många nya idéer för att jag skulle kunna sluta skriva, så efter två veckor av ”lugn” 
återupptog jag arbetet med att skriva nya låtar. Materialet till den första inspelningen skrevs 
alltså innan jag hade kommit i kontakt med Georg Riedel och mina möten med honom påver-
kade de nya låtarna rätt mycket. Jag blev noggrannare med harmoniseringen, började använda 
mig av taktartsbyten och kom att tänka mer på att textens betoning är riktig, som jag nämnde 
tidigare att Georg är noga med. Våra möten gick till så att jag spelade upp enkla demoinspel-
ningar av mina låtar, där Georgs spontana kommentarer ledde till diskussioner. Det hände 
flera gånger att jag ändrade saker i låtarna efteråt. Så här i efterhand inser jag att våra möten 
har betytt mycket för projektet och flera av låtarna hade aldrig kommit till annars. Georgs vis 
att se på texter, där han anser att det i varje text finns en melodi gömd, är nu efter projektet en 
stor inspirationskälla. Jag ser nu som min uppgift att upptäcka de melodier som ligger ”be-
gravda” i dikter, precis som i Michelangelos kända liknelse, där han menade att statyn redan 
finns gömd i stenen och alltid funnits där. 

När jag nu lyssnar på inspelningarna, så är jag väldigt glad att jag valde att arbete med tre 
olika sångerskor och att jag också valde att ha med fyra instrumentala låtar, för i ett sådant här 
projekt, med många korta låtar, är variation väldigt viktigt för att lyssnaren inte ska tappa in-
tresset. Valet att ha med congas, blås och både gitarr och piano var också lyckat. Om jag får 
möjlighet så kommer jag inför den förmodade skivutgivningen att göra nya tagningar på flera 
av låtarna. Jag vill då använda mig av en lite äldre man med mörk röst på några låtar och sen 
ett eller flera barn som sjunger på några andra. Skulle också vilja utveckla arrangemangen lite 
mera, med mera blåsinstrument och kanske lite mer slagverk. 
Framtidsplaner 
Projektet har gett mig många idéer om framtida projekt som jag vill göra, där en idé som jag 
har fått är att skriva musik till en bilderbok. Då skulle jag kunna åka runt på skolor och spela 
upp boken med en jazzgrupp och samtidigt visa bokens bilder på filmduk. Den idén kräver 
säkert något slags tillstånd från bilderboksförfattaren, men det går säkert att ordna. En annan 
idé är att skriva låtar efter ett tema, som bara jul- eller sommarlåtar, eller att välja ut ett sär-
skilt djur eller en sak, som t ex skivan Bananskiva från 1975, där Georg Riedel satt musik till 
Lennart Hellsings bok Bananboken. Har också tänkt tanken att skriva för väldigt små barn, 
kanske i åldrarna 1–5 år och då bara göra lugna godnattvisor. Sen vore det också intressant 
med ett projekt där jag skriver texter till någon jazzkompositörs låtar. Vi får se vad framtiden 
har att bjuda, men något mer projekt inom den har genren kommer det säkert att bli. 
 
 
Gustav Rosén 

 


