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Bakgrund 
 
Då båda mina föräldrar är organister har jag sedan födseln varit omgiven av musik. Jag blev 
medsläpad på körrepetitioner, har lyssnat till deras övande på Bach-fugor på flygeln hemma 
så att jag tidigt lärde mig höra vem av dem det var som spelade.  
När jag var sex år började jag sjunga i min pappas barnkör och strax därefter började jag ta 
pianolektioner i kommunala musikskolan i Kalmar. Vid åtta års ålder fick jag börja med 
fiollektioner. I flera år var klassisk musik det jag höll på med. 
På högstadiet startade jag ett band tillsammans med några kompisar där jag sjöng och spelade 
gitarr. I samma veva skrev jag också mina första låtar samt började ta sånglektioner. Nu tog 
sången platsen som huvudinstrument istället för fiolen och jag vek av från den klassiska 
banan och började sjunga pop och jazz.  
Under ungefär samma tid började min bror, som spelade i ett irländskt band, lära mig 
irländska folklåtar. Jag tror det var här som mitt intresse för folkmusik startade. Fiolen som 
instrument fick en ny innebörd. Även om den klassiska musiken hängde med hela gymnasiet 
hade jag under de senaste öppnats upp för andra genrer som lockade mig mer. På gymnasiet 
började jag sjunga jazz tillsammans med en kompis som spelade piano och vi hade en del 
spelningar. Även om jag växte upp i en småstad var kulturlivet ganska stort och det fanns en 
del duktiga människor som ville söka vidare till folkhögskola och musikhögskola. I trean 
sökte jag Fridhems folkhögskola och Kungl. Musikhögskolan. Till den förstnämnda gick jag 
inte ens vidare, men vid den andra blev jag antagen och började jag.  
 
När jag började musikhögskolan var jag yngre än jag nu önskar att jag hade varit. Även om 
jag inte ångrar mitt beslut att börja direkt efter gymnasiet (då hade jag ju inte varit den jag är 
nu), är det inget jag rekommenderar. Mitt första år var spännande, läskigt, roligt, utvecklande 
och ångestladdat. Allt på samma gång. Det faktum att jag inte gått någon folkhögskola och 
därför inte hade fått ”spela av mig” gjorde att jag ofta kände mig lite efter de andra. Inte rent 
musikaliskt, men fasmässigt. När de flesta andra visste ungefär vad de ville och redan kände 
flertalet personer på skolan var jag helt uppfylld bara av det faktum att jag var omgiven av 
människor med samma ambitioner som mig själv, vilket jag inte var bortskämd med i den 
småstad jag vuxit upp i. Om min rädsla var grundad i den faktiska stämningen på skolan eller 
i min uppfattning av den vet jag inte. Men jag tror att den osäkerhet jag kom att känna tog 
extra hårt på mig eftersom jag inte var van vid att känna så; jag hade alltid sett mig som en 
person med ganska bra självförtroende. Det passade mig helt enkelt inte att vara osäker. 
Sanningen att säga mådde jag inte så bra de två första åren.  
 
Samtidigt var jag märkligt nog inspirerad och kom igång med låtskrivandet. Ett tillfälle jag 
ser på som en milstolpe var en konsert vi hade med alla afrosångarna under höstterminen. 
Temat var låtar på svenska. Vi hade gemensamma lektioner inför konserten där vi testade 
låtar och fick feedback inför och av varandra. Under dessa tillfällen gick det upp för mig mer 
och mer hur nära och intimt det kunde bli när man sjunger på svenska. I denna slutna och 
”förlåtande” grupp var det lätt att utlämna sig och det blev flera känslomässiga stunder där 
både en och två började gråta. Det var efter den konserten som jag började skriva egna låtar 
på svenska och jag har fortfarande en förkärlek till att skriva på modersmålet. 
 
Jag minns också tydligt en annan händelse, eller i alla fall konsekvenserna av den, under min 
första termin. Jag hade ett klassiskt standardjazzgig på en bröllopsfest tillsammans med några 
musiker i min klass. Det som hände var att jag kände en tydlig frustration av att inte komma 
till min rätt, jag hade liksom inget att ge. Då kände jag att det nog inte var jazz jag ville hålla 
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på med. Inte för att jag sett mig själv som en renodlad jazzsångerska tidigare, men jag tog 
liksom ett steg längre bort från den musiken som jag ändå hade rört mig inom ett par år.  
 
När det blev dags för afrosångarnas julkonsert mitt första år bestämde jag mig för att framföra 
en egen låt och minns att jag frågade några musiker i klassen om de ville kompa. Sedermera 
spelade vi in en demo i Semistudion med tre av mina låtar. Det var en rolig känsla att spela in 
eget material och dessutom med människor som verkade tycka det var roligt! Trots lite prat 
om att försöka skaffa spelningar blev det inte något med denna demo. Vet inte exakt vad det 
var som tog emot. Kanske var det helt enkelt det faktum att jag inte visste hur man gjorde, 
grön som jag var både på marknadsföring och för den delen spelställen. Kanske var det också 
att jag inte riktigt vågade.  
 
Då jag gick i ettan var det inte obligatoriskt med projekt (vilket var synd!) men när jag 
började tvåan var det dags att börja tänka i de banorna. Jag bestämde mig för ett klassiskt 
koncept: konsert med egna låtar samt demoinspelning av desamma i Stora studion. Det gamla 
bandet kvarstod så när som på basisten som byttes ut. Så började vi repa. Och jag skrev. Och 
det var roligt, verkade alla tycka. Vi repade ganska mycket och det var verkligen en härlig 
känsla att bli samspelta. Tänk att de ville spela min musik! Ändå kunde jag aldrig riktigt 
slappna av, tyvärr. I egenskap av band- och projektledare var det ju alltid jag som skulle se till 
att repen började i tid, jag skulle stå för text och musik, jag skulle organisera allt. Detta 
kändes jobbigt. Jag önskade att jag bara kunde slappna av, känna mig mer som en i bandet än 
någon som stod utanför, vilket var lite vad jag kände.  
 
Detta är tyvärr något som hängt med mig även senare, att inte kunna slappna av riktigt när jag 
är projektledare. Har pratat med flera andra om detta också och det verkar som att jag är långt 
ifrån ensam om att känna så.  
 
Snart hade jag gått två år på musikhögskolan; hälften avverkat. Då hände något. Eller 
egentligen hade det väl grott under hela min studietid för att nu nå sin kulmen, men plötsligt 
insåg jag att jag faktiskt inte mått riktigt bra dessa två år. Jag var inte glad när jag höll på med 
det jag älskade mest; musik. Och varför skulle man då hålla på? Lösningen blev ett 
uppehållsår för att försöka komma underfund med hur jag skulle bli av med ångesten. Nu i 
efterhand är jag väldigt glad att jag tog det beslutet. Främst för min egen skull, men även för 
min omgivnings; jag ville inte vara en oengagerad, gnällig person som inte kunde bidra med 
någonting.  
 
Detta år blev ett år av självrannsakan. Jag kände mig fri av att inte vara bunden till skolan. 
Under våren hade jag ett par spelningar med samma band som jag haft projekt med i tvåan 
och det kändes roligt. Senare åkte jag till Newcastle i England två månader för att uppleva 
något annat ett tag. Det blev mycket fiolspel och umgänge i folkmusikkretsar vilket hade stor 
inverkan på min syn på min egen musikeridentitet. Jag bröt mig fri från ”sångerskemallen” 
och insåg att jag inte är typen som nischar mig. Denna insikt blev en form av vändpunkt för 
mig. Jag insåg att jag sätter mina egna begränsningar och att jag faktiskt får göra annat än att 
sjunga. I efterhand kan det kännas som en självklarhet att det förhöll sig så, men under mina 
första två år hade jag aldrig fått för mig att t.ex. ta upp fiolen i ett skolsammanhang. Plötsligt 
kunde jag se min bredd, både instrument- och genremässigt, som en styrka istället för att tro 
att ”snart måste jag bestämma mig”. 
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Självklart har allt jag gjort och upplevt på musikhögskolan bidragit till min helhetliga 
utveckling, men jag skulle vilja dela upp studietiden i före och efter uppehållsåret. Jag 
upplever det nämligen som att väldigt mycket hände på väldigt kort tid under detta år.   
 
När jag sedan började mitt tredje år kändes det roligt att återvända till skolan. Jag kände mig 
mycket mer avslappnad och trygg. Jag vågade stå för det jag gjorde på ett helt annat sätt, 
vilket var en otrolig lättnad. I trean gjorde jag ytterligare ett projekt med samma band; en 
demoinspelning av fyra låtar.  
 
Även om jag nu kunde förhålla mig till skolan på ett mycket sundare sätt än tidigare började 
jag snart ändå längta därifrån. Fast den här gången var det på ett lite annorlunda sätt. Förra 
gången behövde jag, kort sammanfattat, komma underfund med hur jag skulle ta tillvara på 
utbildningen på bästa sätt, utan att må dåligt. Nu kände jag mig färdig med skolan och ville ut 
och pröva mitt musicerande i en ”oskyddad” miljö. Ville inte höra mer om vad jag ”borde” 
kunna, ville testa allt jag lärt mig. 

 
Mina två sista år tycker jag har präglats av ett specifikt förhållningssätt: enkelhet. Jag har haft 
Marie Bergman som sånglärare nästan hela utbildningen och hon har influerat mig mycket 
och hjälpt mig att ta mig tillbaka till det enkla, naturliga och rena. Detta gäller såväl mitt 
låtskrivande som mitt sång- och spelsätt. Det finns inget som får mig att tappa intresset mer 
än när toner och ord jag hör känns framtvingade och tillgjorda; när det försöks för mycket helt 
enkelt. Det kan vara nog så svårt att lita på att man verkligen har något att förmedla utan att 
behöva krångla till det. 
 
 

Arbetets syfte 
 
Jag har aldrig kunnat nischa mig, varken instrumentmässigt eller genremässigt. Tidigare 
kämpade jag lite mot det och undrade när jag skulle bestämma mig. Nu kan jag istället se det 
som en styrka och det är denna bredd jag vill visa på i min examenskonsert.  
 
Trots att konserten kommer att innehålla två band som spelar två helt olika genrer vill jag att 
åhörarna ska uppleva en helhetskänsla i konserten. Utan att tona ner de två setens olika 
särprägling önskar jag att publiken ska uppleva innehållet som naturligt, inte krystat eller 
sammanföst. Jag tror att det kan fungera eftersom allt kommer direkt från mig och 
representerar den jag är och vad jag gör.  
 
 

Musiken 

Komponerandet 
Jag använder gitarren i princip uteslutande när jag skriver. Det börjar nästan alltid med att jag 
sitter och ”jammar” och hittar en ackordprogression och ett komp som jag gillar. Sedan 
brukar det komma en melodi och sist kommer texten. Ibland kommer en melodiidé och text 
samtidigt. Ibland sitter jag och improviserar fram text och melodi över ett komp för att sedan 
kanske plocka ut vissa bitar som jag tyckte var bra. Jag spelar sällan in under detta skede, men 
gör det desto oftare när en idé har börjat ta form för att inte glömma bort den.  
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Texterna är det som brukar ta längst tid. Även om det har känts lättare på sista tiden brukar 
det vara texterna som blir färdiga sist. Idéer kommer dock hela tiden, enskilda ord som jag på 
något sätt fastnar för eller hela meningar. Det kan vara något filosofiskt som tar form i mitt 
huvud eller något jag hör någon säga. Jag skriver alltid ner dessa idéer och ibland bläddrar jag 
bland dem och hittar ett uppslag till en ny låttext. Till exempel är ”Aldrig i december, alltid i 
april” något som min syster sade en dag apropå snön nu för tiden.  
När jag i höstas började skriva musik till konserten hade jag upplevt skrivkramp under flera år 
och kunde under denna period inte få ur mig mer än max 2-3 låtar per år. Detta ledde till att 
jag kände mig djupt frustrerad och jag kan inte beskriva lättnaden som det innebar när det 
släppte. Det började med låten ”Sudden inspiration” som kom till på någon timme i oktober 
efter en turné jag varit på. Kort därefter kom ytterligare två låtar och jag insåg att nu är något 
på gång. Jag upplever det som att jag äntligen kan leva efter vad jag vetat i flera år; att inte 
vara för kritisk för tidigt, att välkomna alla idéer och sålla senare. Dessutom började jag 
plötsligt kunna släppa på prestigen och acceptera att varje låt inte behöver bli en hitlåt. Ibland 
kanske det är bättre att lämna ifrån sig halvtaskiga låtar och gå vidare istället för att suga 
musten ur varje liten låtidé man får. Ironiskt nog upplever jag det som att dessa insikter gjorde 
att låtarna blev bättre. När jag vågade släppa kontrollen lite grann var det som att låtarna 
skrev sig själva på ett annat sätt än tidigare. Det är inte svårt att säga vad den största 
anledningen till att det lossnade var: att jag slutat skolan. Detta examensarbete är en rest från 
förra våren och det innebär att jag inte har gått i skolan detta läsår. Hösten -07 var därmed den 
första terminen utanför skolan sedan jag började utbildningen och när den kom var det som 
om någon lyfte på locket. Friheten jag kände var fantastisk och det var så mycket i mig som 
bara öppnades, inte bara vad gäller låtskrivandet. Under skoltiden har jag försökt kontrollera, 
eller kanske snarare hållt tillbaka mig själv istället för att låta utvecklingen ske som den velat. 
Jag har hela tiden varit övertygad om att jag har något att ge, men har samtidigt inte vågat tro 
på det och göra det fullt ut när det verkligen gällt. Fortfarande kan jag känna av sådana 
tendenser, det tror jag många tampas med hela livet, men sedan jag slutade skolan upplever 
jag att jag varit ärligare mot mig själv i det jag gör. 

Musikerna 
Jag visste från början att jag ville ha med Kruka, d.v.s. Björn Dahlberg och Lisa Eriksson på 
konserten. Även om vi inte haft speciellt många spelningar alla tre tillsammans har det varit 
roligt när vi väl haft det och det är en konstellation som jag tycker om, både socialt och 
musikaliskt. Sättningen känns spännande rent instrumentmässigt; sång, gitarr, fiol, dragspel 
och basklarinett. Man täcker upp bas-, harmoni- och melodifunktion på ett sätt som känns 
nytt. Soundet har väl sin grund i folkmusiken, men är inte bundet till någon tradition. Detta 
gör att vi inte räds att ta oss an väldigt olika typer av låtar. 
 
Det andra bandet spelar mina pop/rocklåtar och bestod till en början av Marika Willstedt 
(keyboard), Rickard Göransson (elgitarr), Fredrik Redhe (elbas) och Peter Carlsson 
(trummor). Alla utom Fredrik är gamla gymnasiekompisar till mig och vi spelade en del ihop 
på den tiden. Dock hade vi inte haft någon kontakt på flera år trots att vi alla bott i samma 
stad ett bra tag. Men så en dag frågade de om jag hade lust att spela igen och när vi träffades 
fösta gången för ett drygt år sedan var det som om ingen tid hade gått. Det kändes på något 
sätt befriande att spela med personer som man kände från ett annat sammanhang än skolan. 
Det var jätteroligt och jag bestämde mig snart för att ha med detta band på min 
examenskonsert.  
Rickard fick dock jobb i USA, vilket hindrade honom från att vara med. Därför frågade jag 
Magnus Josephson, som jag spelat med ett par gånger tidigare, om han ville vara med och han 
visade sig, som jag trott, vara en utmärkt ersättare.  
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Som jag nämnde ovan har jag ofta upplevt det som en börda att vara band- eller projektledare. 
Därför kändes det extra viktigt att välja personer som jag känner mig trygg med och som jag 
inte känner att jag behöver hävda mig inför.  

Rep/samspel 
Repsätten har varit väldigt olika för de två olika banden.  
Så som vi repade med popbandet var att vi började ganska tidigt, redan på hösten sågs vi 
första gången. Detta var egentligen inget uttänkt utan det blev så eftersom jag hade tänkt ha 
konserten under hösten från början. Sedan sköts den på ett par gånger och vi fick mer och mer 
tid att repa. Hur som helst medförde detta att vi repade ganska sporadiskt men under en lång 
tid, vilket gjorde att låtarna hann ”sjunka in” mellan varje rep. Man får en helt annan relation 
till materialet när det går lite tid mellan vare rep. Detta tycker jag är ett repupplägg som har 
fungerat väldigt bra för detta band.  
I stort gick repen till så att jag hade en idé om hur låten skulle framföras, sedan utarbetade vi 
detaljer tillsammans under repen. Som regel har musikerna inte fått några noter utan jag har 
lärt ut låtarna på gehör. Detta har funkat bra eftersom de inte är speciellt komplicerade 
harmoniskt och inga skrivna arr har funnits. Undantaget var körstämmorna som fanns 
nedskrivna och som delades ut. 
 
Det är alltid en häftig känsla när ett band man spelar med börjar bli samspelt. Detta är ett 
område som är svårt att konkretisera. Det handlar inte om att det inte låter bra från början. För 
det gör det ju nästan alltid om man omger sig med musiker man gillar och funkar bra ihop 
med. Men det är en påtaglig skillnad när man hittar det där som gör att man inte bara drar åt 
samma håll parallellt med varandra utan på något vis rör sig i samma fåra.  
När man väl hittat varandra kan man ta med nya låtar som funkar nästan från första 
genomspelningen. Detta var precis hur jag upplevde repklimatet med detta band. Vid något 
reptillfälle började låtarna sätta sig på ett helt annat sätt än tidigare och jag är säker på att alla 
kunde känna det. Ganska nära inpå konserten repade vi både lördag och söndag en helg. På 
lördagen var det ganska länge sedan vi senast repade och det fanns en del detaljer att sätta rent 
arrmässigt. När vi sedan sågs på söndagen spelade vi igenom låtarna och hade nästan 
ingenting att säga om dem. Vi spelade igenom dem ett par gånger till och gav oss säkert två 
timmar innan utsatt sluttid. Detta har jag nog aldrig varit med om tidigare och det var en 
häftig känsla. Samtidigt kändes det lite läskigt, lite som att lämna låtarna till sitt öde. 
 
Med Kruka gick det till på ett helt annat sätt. Då alla haft mycket att göra på olika håll (Lisa 
var t ex i Argentina i sex veckor hela mars) har det blivit lite splittrat. Jag och Björn träffades 
ett par gånger utan Lisa och kände på några av låtarna och spånade fram några grundidéer. 
Eftersom vi haft mycket begränsat med tid tillsammans har jag också suttit och arrat och 
skrivit formmallar för alla låtar för att repen vi hade skulle bli så effektiva som möjligt. Detta 
har förstås inte inneburit att inget kunde ändras, men jag har ändå haft en generell idé om 
låtarnas utformning samt skrivit stämmor och arr. Till en början utgjorde det en liten 
stressfaktor att vi inte skulle hinna träffas så mycket alla samtidigt. Jag kände att jag inte 
visste hur det skulle bli och det var ett nytt sätt för mig att jobba på, att skriva arr ensam (jag 
som inte ens har piano hemma). Men när vi väl börjat repa kände jag mig lugn och visste att 
det skulle ordna sig. Vi har ju haft åtminstone ett par spelningar tillsammans och känner 
varandra hyfsat bra musikaliskt vilket ju förstås var en liten trygghet.  
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I efterhand kan jag se det som något positivt att det blev så olika repmetoder för de olika 
banden. De olika sätten fungerade ju bra för respektive band och jag har fått vara med om ett 
nytt sätt att repa på vilket har varit lärorikt. 

Repertoaren 
Kruka var det första bandet på konserten och vi spelade följande låtar: 
 
Aldrig i december, alltid i april 
Denna textlösa låt skrev jag som uppgift i harmoniläran under mitt första år på 
musikhögskolan. Jag har aldrig använt den, men alltid tyckt om den. Tyckte det kunde vara 
roligt att på konserten framföra något gammalt som får representera min tidiga ”ackistid”. 
 
Hope and will 
I ettan eller tvåan hade vi Alberto Pinton under en ensembleperiod då vi spelade hans låtar. 
Denna låt var en av dem och jag kände väldigt starkt för den redan då och den har följt mig 
sedan dess. Har aldrig spelat den själv, men har länge tänkt att jag ska textsätta den och det 
blev till denna konsert.  
 
Vänta, det kan jag 
En egen låt som jag skrev i höstas. Den började som en instrumental folkaktig låt, men 
utvecklades sedan melodiskt och fick en text tillägnad en av mina närmsta vänner som var i 
relationsrelaterade trångmål.  
 
Kråka 
Björn Dahlberg har skrivit denna instrumentala låt till denna trio. När vi repade var vi något 
oense om hur arret skulle utformas. Min vision var att få den lite ”spattig”, som en kråka är. 
Ryckig och oberäknelig i sina rörelser. Sedan kom det fram att Björn hade tänkt sig att kråkan 
var död, vilket omkullkastade hela min idé. Resonabla människor som vi är kunde vi till slut 
ändå mötas på halva vägen. 
 
Pace-egging song 
När jag var i Newcastle våren -05 gick jag på en workshop i fiddle singing (d.v.s. att sjunga 
och spela fiol samtidigt) för Chris Wood. Denna traditionella sång var den han lärde ut. Den 
kommer från Lancashire och beskriver en påsktradition från samma ställe, pace-egging. Kort 
sammanfattat är det som ett skådespel där olika personer figurerar, bl. a. Lord Nelson. Man 
dekorerade ägg och utövarna gick runt i byn och samlade in dem i en korg (liknande vår 
påskkärringtradition). Denna sång presenterar alla inblandade figurer. 
 
 
 
Efter detta spelade jag solo: 
 
Arthur McBride 
Från Irland kommer denna traditionella sång. Arret har jag plankat och lånat från Paul Brady, 
denna fantastiska gitarrist, sångare och låtskrivare. Första gången jag hörde hans version av 
denna sång blev jag fullständigt betagen och har varit sedan dess. Gitarrkompet är något av 
det snyggaste jag hört och jag kunde inte låta bli att ta ut det (med hjälp av en något 
ofullständigt tabulatur jag hittade på nätet). Jag har tagit bort några verser i min version, då 
den kändes för lång. 
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Av andra bandet framfördes dessa låtar: 
 
Sudden inspiration 
Konsertens titelspår. En låt som kom till först i raden av ett flertal efter en flerårig 
skrivkramp. Plötslig ingivelse eller plötslig inspiration. Låten speglar både och, textmässigt 
och tillkomstmässigt. 
 
Lions in a cage 
Låten skrev jag i januari i år. Den orsakade min granne att komma och knacka på eftersom 
den kom till mig mitt i natten och jag var bara tvungen att spela in den för att inte glömma 
bort den. Men eftersom det blev en färdig låt var det värt all grannosämja i världen. Detta är 
en sådan låt som jag inte riktigt vet själv vad den handlar om (det händer ibland) men jag tror 
det är någon sorts uppgivenhet över vårt leverne som människor. 
 
Come around 
Skrevs kort efter Sudden inspiration och är väl en typ av kärlekslåt. Den uttrycker frustration 
över någon som velar och har en något ironisk underton. 
 
Problems change 
Låten handlar kort och gott om någon som står mig väldigt nära som inte mår bra. Idén om en 
”rootscountry”-inspirerad låt kom till mig en dag när jag lyssnade på Sheryl Crow och detta 
blev resultatet. Den framförs på duo av mig och Magnus. 
 
Blood is thicker than water 
Med text av Björn Dahlberg och musik av Björn och mig avslutas detta set med denna 
popcountrylåt. Den handlar om en man som spelar bort sin dotter på backgammon. 
 
 

Konserten 

Praktiskt 
Eftersom jag valde att ha konserten utanför musikhögskolan medfördes en del extrajobb. Det 
primära var förstås att hitta en lokal. När jag väl gjort det (Teaterstudio Lederman) visade det 
sig att jag var tvungen att ta med eget PA. Då skolan varken står för tekniker eller teknik till 
externa konserter började en jakt på detta. Fick snart tag på en kompis som kunde sköta ljudet 
och bidra med lite backline, jag ringde till gymnasiet som jag jobbar på och fick klartecken att 
låna ljudprylar därifrån samt pratade jag med en annan kompis som jag kunde hyra resterande 
grejer av. Så var det löst. Trodde jag. Två veckor innan konserten ringde han som skulle sköta 
ljudet och meddelade att han nog skulle få svårt att hinna med min konsert. Då jag skulle åka 
till Italien dagen därpå blev jag smått stressad. Satt där nere och smsade alla jag kunde 
komma på, men ingen verkade kunna. När jag följande måndag kom till jobbet pratade jag 
med min kollega Anders Almqvist om problemet, varpå han erbjöd sig att agera ljudtekniker. 
Varför hade jag inte tänkt på honom tidigare? Han visade sig också ha kontakter på en 
ljudfirma som kunde ge mig ett mycket bra pris på bra ljudprylar, vilket inte var fel. Efter lite 
trugande fick jag låna några mikrofoner från ljudenheten på skolan samt några till från 
ytterligare en kompis och så var backlineproblemet löst.  
Tekniken var kanske den mest stressgivande faktorn under processen. Jag kan inte påstå att 
jag har dunderkoll själv och det är ju förstås en väldigt viktig del i en konsert med förstärkt 
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musik. Och med ett avhopp här och mikrofonbrist där var jag lite svettig fram till ett par dagar 
innan konserten. Det var nämligen inte förrän då som allt löste sig.  
 
Idén till affischen kom ganska tidigt. Titeln på konserten var färdig: ”Sudden inspiration” och 
jag ville att affischen på något vis skulle spegla detta. Det var betydelsen plötslig ingivelse jag 
hade i åtanke och tanken var att jag på bilden skulle göra något som var styrt av just en 
plötslig ingivelse. En påhittig vän till mig, Therese Willstedt, tog med mig och sin kamera på 
promenad. Jag rotade i papperskorgar, klättrade på stängsel och låtsades snatta på ICA. På 
bilden som blev affisch rotar jag i ett sopnedkast samtidigt som jag slänger en blick över 
axeln för att kolla att ingen ser. Bakom mig står en kille och tittar och ser väldigt skeptisk ut. 
Det roliga är att han visade sig vara en kollega till fotografen och hon bad honom stå kvar och 
titta. Hans reaktion är dock helt äkta och behövde inte regisseras det minsta. 
Emma Salmonsson var snäll och tog sig tid att göra layouten på affischen. 

Före  
Själva konsertdagen var ganska hektisk. Upphämtning av ljudprylar och musiker, roddning av 
PA i lokalen och soundcheck med båda banden. Då det var två väldigt olika band, ett gäng 
instrument inklusive två akustiska gitarrer som skulle mikas olika på olika låtar blev det en 
del logistik att reda ut. Jag hade tänkt göra hela konserten i ett set då jag tyckte det skulle bli 
för korta set om jag delade upp det. Dock insåg jag rätt snart att jag skulle få gå ifrån den idén 
eftersom det skulle ta alldeles för lång tid mellan banden annars. Då tiden blev knapp 
bestämde jag mig för att lina min akustiska gitarr istället för att ha en kondensatormik framför 
vilket var synd eftersom den inte låter så bra med denna mikning. Bortsett från detta flöt det 
på ganska bra med tekniken.  
Var så uppe i varv efter dessa timmar av mycket att göra att det kändes lite svårt att landa och 
samla mig inför konserten.  

Under  
Jag hade jätteroligt under konserten. Det var bra stämning i lokalen, jag kände mig trygg med 
mina medmusiker och stöttad av publiken. Faktiskt har jag nog aldrig haft så roligt när jag 
spelat någon gång och trots mycket att tänka på innan kände jag mig närvarande. 
 
Vad gäller mellansnack hade jag tänkt igenom på ett ungefär vad jag skulle säga. Vissa saker 
ville jag få med, som t.ex. en förklaring av Pace-egging. Däremot upplever jag alltid i 
konsertsituationer att det som kommer spontant blir mycket bättre när jag pratar. Det känns 
ofta stelt och inövat när jag säger det som jag tänkt ut. Det är förstås lite läskigt att lita på att 
det kommer något bra, men det brukar det göra. Jag känner helt igen mig i Carmen Lundy’s 
beskrivning av detta fenomen i Berliner’s Thinking in jazz. Hon upplever att hon inte fick 
någon bra respons på det som hon tänkt ut i förväg vad gäller exempelvis skämt, så hon 
slutade med det om hon inte kom på något bra i stunden. 

Efter  
Om det är något som jag känner mig missnöjd med så är det att jag var trött i rösten. 
Pollentider gör mig lite extra känslig för ansträngning och i kombination med en ganska 
stressig dag och att jag tog ut mig lite på soundcheck gjorde att jag redan innan konserten 
kände av en trötthet som får rösten att låta beslöjad och som att den inte tränger igenom 
riktigt. Det kändes förstås tråkigt, men samtidigt var det som det var; det var så jag lät den 
dagen. 
Det är alltid läskigt att lyssna på inspelningen av en konsert som betyder något för en. Man 
har ju sin bild av hur det gick, hur det lät och hur det kändes att stå där och för mig är det 
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sällan som en inspelning motsvarar den bilden. Mycket som man kanske upplevde som 
mindre bra visar sig inte höras och något som man tyckte gick riktigt bra kanske inte alls låter 
som man trodde. När jag lyssnar på inspelningen tycker jag inte riktigt att den otroligt positiva 
responsen som jag fått på konserten står i proportion till det jag hör. Men det är förstås 
omöjligt att vara objektiv när man lyssnar på sig själv och det är svårt att avgöra vilka 
uppfattningar som är styrda av förväntningar och vilka som är opåverkade (om det nu finns 
några sådana). En inspelning är ju också egentligen en väldigt liten del av allt. Berliner tar 
upp även detta i sin bok och menar att ”performances are as much seen as heard” (d.v.s. man 
ser ett framträdande lika mycket som man lyssnar till det). Min konsert videofilmades tyvärr 
inte men även en videoupptagning är ganska långt från verkligheten. Det är bara syn och 
hörsel som aktiveras vid tittandet på en ljud/bildinspelning. Sitter man i lokalen upplever man 
så mycket mer, fler sinnen kopplas på och man blir uppfylld av stämningen som finns där just 
då. Jag försöker tänka på det och hålla kvar den känslan som jag hade under konserten även 
när jag lyssnar på inspelningen. Den dominerande känslan, vilket känns skönt, är att jag 
tillsammans med mina musiker gjorde en bra konsert! 
 

Reflektioner 
 
Eftersom jag inte hann med konserten förra våren, då den egentligen skulle ha genomförts, 
ställde jag in siktet på hösten -07. Jag hade en stark önskan om att ha den på Mosebacke och 
försökte få tag på ansvarig person, vilket tyvärr skulle visa sig svårt. Fick inte tag på något 
nummer men mailade både en och två gånger innan jag fick ett svar som sa ”vet om några 
veckor”. Några veckor gick och eftersom jag inte hörde något mailade jag både en och två 
gånger igen. Det de kunde erbjuda när de slutligen svarade var Cornelisrummet, vilket skulle 
vara alldeles för litet. Därför fick jag ge upp idén om att ha konserten där. Jag ville så gärna 
ha konserten på Mosebacke och hade hunnit bli inställd på det, trots den knappa responsen 
därifrån. Denna oflexibilitet från min sida blev lite för tidskrävande och i kombination med 
andra saker blev det så att jag inte hann med konserten under hösten. Istället blev våren den 
nya hållpunkten och när jag slutligen tog tag i lokalfrågan på allvar hittade jag Teaterstudio 
Lederman. Efter många turer fram och tillbaka visade sig maj vara den mest lämpliga 
månaden för alla inblandade och ett datum kunde äntligen spikas. 
På ett sätt känns det irriterande att jag inte tog tag i allt det praktiska tidigare. Jag vet med mig 
att jag är en person som skjuter upp saker och hade försökt peppa mig själv till att göra denna 
konsert till ett undantag från denna företeelse. Samtidigt tror jag på något sätt att det har varit 
bra för processen i stort att det fick ta sin tid. Visionen hann mogna, låtidéer växte fram och 
blev färdiga alster, vi fick en omfattande repperiod (åtminstone med det ena bandet) o.s.v.  
Kanske har jag lärt mig något av detta, det återstår att se till nästa projekt jag genomför. Men 
med risk för att låta ursäktande eller pessimistisk tror jag det ligger mycket i min person. Jag 
har varit sådan här hela livet och även om jag absolut tror att jag kan bli bättre på t.ex. 
planering får jag kanske acceptera att det inte ligger i min natur.  
 
Från början hade jag tänkt ha tre olika band som skulle spela olika sorters musik och 
representera olika ”epoker” under min tid på ”Ackis”. Sedermera kändes det inte riktigt bra. 
Jag visste inte vad jag ville säga med ett av banden (som var ett hopplock av musiker jag 
spelat med under utbildningstiden) och konceptet att ha det så uppdelat kronologiskt kändes 
inte intressant. Det var inte riktigt förankrat i mig själv och den övergripande idén med 
konserten ville jag förstås skulle vara att visa vem jag är och vad jag gör. Därför tog jag snart 
beslutet att skippa det av banden som var tänkt att representera min ”tidiga ackistid” och 
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istället spela några av dessa låtar med Kruka istället. På så vis kunde gammalt och nytt vävas 
ihop på ett mer naturligt sätt. Så här i efterhand vet jag att det var ett bra beslut. 
 
Allt löser sig. Det gör det alltid. Kanske är denna min benhårda tro på detta min styrka och 
min svaghet. Jag tror att mycket löser sig beroende på just denna övertygelse, det är så mycket 
som faller på plats av sig själv om man har lite is i magen och inte har ett behov av att styra 
allt. Jag brukar nästan alltid vara ”cool”, men till denna konsert var det nästan läskigt. Trots 
att det var det största projekt jag genomfört på egen hand var det som att jag var lugnare än 
någonsin. Ett tydligt exempel på detta är en låttext som fortfarande inte fanns. Dagarna och 
veckorna gick, men texten förblev oskriven. Ändå visste jag att den skulle komma. Jag bara 
visste det. Veckan för konserten anlände, men inte texten. Dagarna gick, lugnet kvarstod. På 
lördagen, d.v.s. dagen innan konserten kom texten.  
Samtidigt som jag kände detta lugn var det som att jag blev lite stressad över just lugnet. Kan 
det kännas så här? Vad är det jag glömt? Men det var inget jag glömt. Åtminstone inget som 
var avgörande för konserten. 
Samtidigt som jag är väldigt glad för denna egenskap hos mig själv tror jag ibland att den är 
en bidragande orsak till att jag skjuter på saker och har svårt att få dem gjorda. Det kanske 
också är så att vissa saker, som man faktiskt kan styra över, skulle kunna bli ännu bättre om 
jag inte bara lät dem vara. Jag har alltid haft lätt för mig och har kunnat ”fuska” mig fram i 
vissa avseenden. Det är användbart i många situationer, men är knappast utvecklande i 
längden. Finns det något mer hämmande än att ständigt utnyttja sin höga lägsta nivå? Tyvärr 
ertappar jag mig själv med att göra det gång på gång. Jag menar inte att hela denna konsert 
genomfördes på detta sätt, men kanske hade vissa saker kunnat göras bättre om jag lagt ner 
mer tid på det. T.ex. blev det inte riktigt någon bra inspelning eftersom jag inte tagit tag i den 
frågan. Tanken på det for genom huvudet både en och två gånger i god tid innan konserten, 
men det blev inte av att jag styrde upp något ordentligt. Resultatet blev två mikar direkt från 
mixerbordet vilket absolut gav en hyfsad dokumentation av konserten, men knappast någon 
användbar inspelning.  
 
Något som jag bär med mig i stor utsträckning efter genomfört projekt är hur kul det var att 
spela. Hur bra det kändes med musikerna som var med och att jag inte alls upplevde 
bandledarrollen som något jobbigt. Det kändes så skönt att äntligen kunna slappna av efter så 
lång tid av ”ledarstress”. 
 
Känslan jag har efter att vara färdigt med projektet är att jag är glad. Glad och nöjd med hur 
allting blev. Visst finns det småsaker som kanske kunde ha gjorts bättre, men de spelar ingen 
roll nu.  
Efter konserten kom en vän fram till mig och sade att hon upplevde att trots att de olika seten 
var så olika kändes konserten som en helhet för att allt kändes som att det kom från mig. Det 
kunde inte stämma in bättre på syftet jag hade och jag tar det som att jag lyckats uppnå det! 
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