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Musikalisk Bakgrund 
 

 
Denna succéhistoria börjar på Danderyds sjukhus. Fåglarna sjöng och 70-talet var i full blom. 
Året var 1975, och den 25 juni sattes jag till världen. 
 
1980 flyttade familjen till Jämtland och ett litet samhälle som hette Järpen. Det låg 
mittemellan Östersund och Åre. Familjen Berggren höll egentligen inte på så mycket med 
musik, det enda var min moder som sjöng en del visor. 
Det första rent musikaliska minne jag har förutom det ovanstående, var från barnens 
trafikklubb. Den var till för att öka barns medvetenhet i trafiken. Där släppte Anita och 
Televinken en platta. Den gick vansinnigt varm hemma. Kommer även ihåg från ungefär 
samma tid, en hög med Trazan och Banarne-kassetter. Textrader såsom ” Balla Trazan 
apanson......polarn banarne, polarn banarne, polarn banarne” sitter etsade i minnet. 
 
Så småningom började jag i tredje klass och musikskolan blev aktuell. 
Det man var tvungen att börja med var självklart blockflöjt, men jag totalvägrade. 
Hade man någonsin hört talas om en cool blockflöjtist? Knappast! 
Efter en del påtryckningar och samtal av min kära mor till musikskolan fick jag till slut börja 
med gitarr. Varför ville jag spela gitarr? Jo, tack vare en 10 år äldre bror som spelade elgitarr i 
ett hårdrocksband. Hur kunde man motstå det? Jag skulle också bli världsmästare i gitarr. Till 
en början hade jag en lärare som ofta kom lite halvfull till lektionerna. Detta gjorde att jag var 
rädd och inte ville gå dit. Det höll inte så länge och jag fick byta. 
Jag fick Ove Madsen. Han var en mästare på att inspirera och utmana med lagom svåra låtar. 
Hade det inte varit för honom hade jag nog slutat då. 
 
Åren gick och högstadiet kom, jag tyckte nog att jag blivit ganska duktig. Det tyckte min 
lärare också, som såg det som självklart att jag skulle söka  musikgymnasiet. Det togs väl inte 
emot med en vansinnig entusiasm i det Berggrenska hemmet. Konkurrensen inom musik är ju 
som bekant stenhård. Dessutom fanns det ju inget musikprogram i Järpen, och att släppa iväg 
mig till Östersund när jag bara var 16 var säkert inte så kul. Efter en del diskussioner blev det 
i alla fall så att jag sökte. 
 
Tankar om vad man skulle spela i själva auditionsituationen kom, och tillsammans med min 
lärare Ove, kom jag fram till att jag skulle spela Bachs klassiska bourré i e moll. Den lärde jag 
in på gehör och det tog allt ett tag men sen satt den som berget. Kan fortfarande riva av den 
vid behov. 
 
Dags för provspelning. Jag hade övat väldigt mycket på stycket och kunde det utan och innan. 
Jag kände mig helt enkelt väl förberedd. 
När jag väl kom in så kommer jag ihåg att jag tänkte  ”detta är faktiskt första gången jag 
spelar upp nånting utan hjälp och uppbackning från en lärare eller vuxen”. Märkligt nog 
blev jag inte nervös alls utan det var bara ett konstaterande. 
Jag satte igång med stycket i ett våldsamt tempo, trodde aldrig att det skulle hålla vägen ut. 
Men det gjorde det. Jag hade nog aldrig spelat så bra. Fylld av lycka strosade jag sedan ut från 
provet och sa till mina kompisar, som också var där och sökte, att det gått grymt bra. Det hade 
dock inte gått lika bra för dom. 
Efter några månader kom beskeden. Det visade sig att alla mina kompisar hade kommit in, 
men inte jag. Jag hade bara fått en reservplats. Jag som tyckte att det hade gått så bra. Hade 
jag verkligen en sån skev bild av hur jag spelade? Jag kanske inte var på den nivån jag 
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trodde?! Däremot så hade jag kommit in på samhällsprogrammet. Var detta slutet på 
rockstjärnedrömmen? 
Nedstämd ställde jag i alla fall in mig på att det skulle bli en samhällare av mig. 
När det slutliga beskedet kom så visade det sig att det hade ändrats, jag kom in!! 
 
Glad i hågen flyttade jag till Östersund och mina musikstudier började på Palmcrantsskolan. 
 
Där kom jag för första gången i kontakt med musikteori och en helt ny värld öppnades. Helt 
plötsligt kunde jag ta ut låtar jag aldrig kunnat ta ut förr. Musik lät helt annorlunda när jag 
visste vad som hände och vad musikerna gjorde. Även saker som jag tidigare spelat och 
undrat varför dom lät på ett visst sätt, kom i ett annat ljus. Med andra ord, aha-upplevelserna 
avlöste varann i en rasande fart. Det visade sig att jag hade en naturlig begåvning både för 
musikteori och gehör. Jag tyckte det var otroligt kul, eftersom jag hade lätt för det. Tyvärr var 
det inte likadant i mattematik.  
 
En väldigt avgörande händelse i mitt val av musikstil, var när min bror hade glömt ett 
kassettband i mammas och pappas bil. Det visade sig att det var Mike Stern. Wow!! 
Jag hade aldrig hört nåt liknande. Han lirade jazzlinjer med ett rocksound. Jag började köpa 
allt jag hittade med honom, och därmed var mitt jazzintresse fött. 
Tyvärr så var ledningen för musiklinjen en aning trångsynt och därför fick jag inte börja med 
elgitarr förrän i årskurs två. 
Efter ett år av klassisk gitarr fick jag då äntligen ha elgitarr med Tommy Linell. 
Tommy Linell var egentligen ingen jazzgitarrist men han hade börjat nosa på det och var lika 
nyfiken som jag. Därav var han väldigt aktiv att fixa fram bra material och lyckades verkligen 
hålla mitt intresse uppe. Tommy var även den som introducerade standardlåtar för mig. 
Efter 3 år på musikgymnasiet blev det så dags för att söka folkhögskola. Jag bestämde mig för 
att söka Bollnäs och Birka . 
Sökningen i Bollnäs var först. Det gick helt åt skogen. Jag var så nervös att jag skakade och 
fick inte fram en ton. Denna typ av nervositet hade jag aldrig varit med om förr, och det var 
verkligen ingen trevlig upplevelse. Absolut ingenting funkade och jag ville bara därifrån. Det 
var långa 10 minuters provspel. 
Provspelet på Birka gick däremot bättre så där kom jag in och började hösten efter. 
På den tiden fanns det ingen uppdelning i jazzprofil och klassisk profil på Birka som det är i 
dag, utan det var klassisk musiklinje och några vid sidan av som gick jazz. Vi hamnade minst 
sagt i skymundan av de klassiska. Detta gjorde att jag efter ett tag kände att jag ville söka mig 
till något annat ställe. Jag fick tips av några medmusiker att söka till  Sverigefinska 
folkhögskolan, som visst skulle vara bra, och inte alltför svår att komma in på. 
Sverigefinska folkhögskolan var en renodlad afrolinje med fokus på jazz, och låg i 
Haparanda, precis på gränsen mellan Sverige och Finland. Detta gjorde att det fanns elever 
från bägge länderna och därmed även dubbla statsbidrag. Pengarna gjorde att skolan kunde 
hålla en mycket hög nivå på såväl utrustning som lärare. Det var fantastiskt att äntligen möta 
såväl lärare som elever,  som verkligen brann för att spela och lära sig jazz. 
 
Harri Ihanus blev min gitarrlärare. Han hjälpte mig att bli seriös i mitt  spelande och gav mig 
verkligen en rejäl skjuts in i jazzen. Tidigare hade jag ju bara nosat på den, men nu fick jag 
verkligen vägledning att gå djupare in i musiken och förstå sammanhang. Han förändrade till 
exempel hela min syn på harmonik. Plötsligt var det inte bara en rad med grepp som man 
spelade bakom någon som  improviserade, utan nu var ackordsymboler enbart en guidning till 
mitt spel. Man kunde bygga på ackorden, skala av och kanske bara spela en eller två toner.  
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Man kunde göra stämföring med motrörelser, och till och med improvisera små linjer genom 
ackorden när man kompade. 
 
I Haparanda fick jag även mycket ensemblevana, både i och utanför skolan. Jag hade 
egentligen inte spelat med andra så mycket innan, så det var ju otroligt att kunna jamma 
dygnet runt om man ville, inte bara jazz utan även funk och blues. 
Från ett av dom jammen bildades ett funkband. Vi turnerade en massa runt hela Finland och 
norra Sverige. Vi spelade på klubbar och festivaler. 
 
Två år senare var det dags för högskolesökningar. 
Vad skulle man söka och vart? 
Dom flesta skulle söka musiker i Stockholm. Vad var oddsen för att komma in där då? Lika 
med noll. Många av lärarna i Haparanda pratade negativt om musikeryrket och att ingen 
kunde överleva på att enbart spela jazz. Det enda jag ville var ju att spela. Inte direkt 
upplyftande att gå många år i skola för att sedan inte ha några pengar eller tak över huvudet. 
För att få hålla på med musik borde jag alltså bli lärare. 
 
Jag bestämde mig för att söka instrumental- och ensemblelärare i Piteå. 
Så småningom kom jag på att en kompis gick i Trondheim på jazzlinjen. I och för sig var den 
beryktad som omöjlig att komma in på, men det kändes ändå bättre än att söka Stockholm. 
Detta var dessutom en musikerlinje där man kunde välja till pedagogiken efter två år. Med 
andra ord hade man två år att ”spela av sig” på. Det verkade såpass bra att jag skickade en 
ansökan dit också. 
Dags för sökningar i Piteå. Spelningen gick kanon. Ensembleledningsprovet var väl lite 
tveksamt däremot. Kändes väldigt osäkert att leda en grupp människor i  körsång jag hade ju 
aldrig gjort det, hatade ju kör dessutom. Teorin och gehöret gick bra. 
 
Det visade sig att jag kommit in i Piteå och det var otroligt skönt att ha med sig i bagaget när 
jag åkte till Trondheim. Att veta att man inte behövde prestera, utan om det gick åt skogen så 
var det ändå lugnt, eftersom jag hade Piteå att falla tillbaka på. 
När jag kom till Trondheim var jag kolugn. Spelningen gick således väldigt bra. Jag hade 
aldrig spelat med så bra komp.  Det visade sig att dom gillade mitt spel och jag gick vidare till 
teori och gehörsprov. Märkligt nog var dessa vansinnigt lätta, en baggis jämfört med det 
svenska. 
Jag gick vidare även från dessa prov och fick göra en andra uppspelning inför alla lärare. Jag 
hade absolut inga förhoppningar om att jag skulle komma in , men det gjorde jag. 
 
Att börja i Trondheim var helt fantastiskt, men också skrämmande... Från att alltid varit i en 
miljö där jag betraktats av både mig själv och andra som den bäste, kom jag nu till ett ställe 
där jag var bland de med lägst nivå . Detta gjorde att jag inte spelade så mycket med andra på 
ca ett år, utan övade själv, dag och natt. Det var ovant att flytta till en ny stad och ett nytt land 
dessutom. Kan tillägga att det tog ca 14 dagar innan jag förstod vad någon sa. 
Min gitarrlärare uppmuntrade mig att göra egna etyder på det jag var dålig på. Ett nytt sätt att 
tänka för mig, att erkänna vad man inte kunde. Till exempel kunde dessa innebära att 
improvisera med vissa givna intervall över en ackordgång. 
 
När jag så småningom  hade upparbetat mitt självförtroende och börjat jamma och spela ute,  
insåg jag vilken otrolig skola detta var . Alla typer av jazz var accepterade. Jag själv var 
väldigt inne på Joe Pass och lite äldre” bop” när jag kom dit.. Efter hand började jag utforska 
mer moderna klanger. Jag upptäckte Allan Holdsworth. Han har sedan dess följt med mig som 
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en av de absolut största. Han spelar renodlad fusion, som det brukar fnysas åt  i finkulturella 
jazzsammanhang men här blev han omtalad som ”vår tids Coltrane” av lärarna. Jag lärde mig 
verkligen att uppskatta bra musik och inte vifta bort någonting bara för att det var en speciell 
artist eller stil, utan ge allting en chans. 
  
Inte bara musikkonservatoriet var fantastiskt, utan hela den tröndelagska musikmiljön var 
något utöver det vanliga. Bland annat en jazzklubb som hade internationella storstjärnor flera 
gånger i veckan till vettiga inträden. 
Trondheim hade en mängd spelställen, så dom sista 2 åren spelade jag i stort sett varje helg. 
Examen kom och jag fick min kandidattitel. 
Jag flyttade strax efter tillbaka till Östersund. Fick inget lärarjobb först utan hade några små 
struntjobb för att klara mej. 
Efter ett tag ringde dom från en kulturskola en bit utanför stan, och efter ytterligare en tid fick 
jag ta hand om elgitarrundervisningen på Birka folkhögskola. Kul att undervisa på en så hög 
nivå. 
Året efter blev jag så tillfrågad om att ha teori på Birkas jazzprofil. Kändes kul att bli 
tillfrågad men samtidigt skrämmande. Att undervisa i något nytt är alltid lite osäkert i början 
innan man fått in rutinen. Efter en tids funderande beslutade jag mig för att tacka ja. Det 
visade sig nästan vara roligare än att undervisa i gitarr. Jag såg verkligen fram emot varje 
lektion. Att undervisa på Birka gav mig verkligen utrymme för att försöka vara den lärare jag 
själv aldrig haft, men saknat. Att kunna ge folk redskapen för att få dom ahaupplevelser jag 
själv haft var en kick, speciellt när jag lyckades. Efter en tid erbjöds jag även att undervisa i 
gehör vilket jag också tackade ja till. 
  
Jag nämnde tidigare att jag under min Trondheimstid hade väldigt mycket spelningar. Så var 
även fallet när jag kom till Östersund. Konkurrensen på jazzgitarr var inte direkt 
överväldigande. 
”Jazzscenen” i Östersund är väldigt liten men håller oerhört hög kvalité. Musiker på elitnivå. 
Detta gjorde att varje spelning verkligen var kanonkul. 
 
Så småningom blev jag erbjuden jobb på kommunala musikskolan också, nu jobbade jag 
100% som lärare. 
Alla sa att jag inte skulle orka vara ute och spela någonting när jag jobbade heltid. Själv 
trodde jag verkligen inte det skulle vara några problem. 
Efter några veckor kände jag att det började gå tungt. Patrik-musikern fick inte mycket plats. 
Efter teori och gehör en hel förmiddag på Birka och en sen eftermiddag /kväll på kommunala 
musikskolan, fanns det varken tid eller ork att öva själv. 
Tiden gick och det blev tyngre och tyngre. Undervisning hela dagarna och kvällarna. Helgen 
gick åt att hämta andan inför veckan. Aldrig något jam för skojs skull. 
 
Jag fick lust att göra nåt annat. Plugga igen!! 
Jag började kolla upp lite på nätet. Masterutbildningar fanns på flera ställen. I Trondheim 
bland annat. Där visste jag att det skulle vara jättebra men jag ville prova något nytt.. 
Till slut hittade jag Conservatory of Amsterdams hemsida. Jag sökte deras masters degree och 
kom in! Efter veckor av letande efter bostad fick jag napp, och flyttade till Amsterdam i slutet 
av sommaren. 
Skolan var en enda stor säkerhetszon, id-brickor hit och dit. En vecka gick och jag skulle ha 
min första gitarrlektion. Gitarrläraren hette Maarten van Grinten och lektionen var jättebra. 
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När allt verkligen kändes toppen fick jag plötsligt reda på att några studenter på 
masterprogrammet hade gått samman och stämde skolan. Det visade sig att skolan inte var 
auktoriserad. 
Jag gick och pratade med administrationen som bekräftade det. Skolan hade ansökt om 
auktorisering men ännu inte blivit beviljade. 
Allt detta gjorde att jag tog mitt pick och pack och avbröt utbildningen. 
 
Väl tillbaka i Östersund började jag som lärare igen, och ett år senare kändes det åter dags. 
Jag hade inte gett upp masterfunderingarna trots nederlaget. Utbildningar fanns i både 
Stockholm och Göteborg. Stockholm verkade vara något som passade mig. Att komma ur 
vardagstristessen var precis vad jag ville, ett slags andningshål. Att finna glädjen i mitt eget 
musicerande igen och bli tvingad att göra någonting själv. Detta var kanske just den sparken 
jag behövde för att komma igång. 
Till sökningen i Göteborg missförstod jag den skrivuppgift som man skulle lämna in i 
samband med proven. Detta på grund av en väldigt luddigt formulerad text på hemsidan. Det 
visade sig att det var detta jag föll på. Kändes väldigt bittert eftersom jag spelat mycket bra på 
spelprovet. 
I Stockholm däremot kändes spelningen  helt åt skogen, mest för att kompet inte satt ihop och 
vi på grund av detta fick avbryta flera låtar och börja om. När allt var klart kändes det totalt 
misslyckat att överhuvudtaget ha kommit till provet. Att avbryta och börja om är ju väldigt 
oproffsigt, speciellt när det sitter ”kända” jazzprofiler i juryn. Otroligt pinsamt. Tydligen höll 
juryn inte med. Jag kom in och flyttade senare ner till huvudstaden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

                                                      Syfte och metod 
 
Detta arbetet är en dokumentation av mitt examensprojekt. Från idé, till slutlig inspelning. 
Arbetet kommer innehålla rena fakta om hur saker och ting gått till, utdrag ur den dagbok jag 
skrivit under dessa två år,  mina tankar och konstateranden. 
Anledningen till att jag valt göra detta projekt går egentligen ganska långt tillbaka. 
 
Så länge jag kan minnas har jag alltid varit en person som gjort det nödvändigaste, absolut 
inte mer. Detta har gällt det mesta jag gjort. Tittar man till exempel på de spelningar jag bokat 
genom åren, så kan man räkna dessa på tio fingrar. Jag har aldrig hållit i trådarna för några 
musikaliska projekt. Detta beror mycket på lathet, då jag alltid har fått tillräckligt med 
spelningar genom andra. Om jag inte fått dessa kanske situationen hade varit annorlunda. 
Kanske hade jag nu varit mer driftig och kommit mycket längre i mitt komponerande, 
framförallt haft mer självförtroende gällande det. 
 
Syfte 
Avsikten med detta projekt är att se hur pass mycket jag kan pressa mig själv. Kommer jag att 
kunna  producera något jag kan stå för?   
För att ställa allt på sin spets bestämmer jag mig för att göra en egen cd, med musik som är 
komponerad och/eller arrangerad av mig. Målet blir också att få den utgiven och distribuerad 
av någon, om det inte blir av så ser jag till att göra det själv. 
 
Metod 
På det allra första mötet vi hade med Joakim Milder och Ola Bengtsson togs slutarbetet upp, 
hur det skulle skrivas och varför. 
Milder föreslog att vi skulle köpa en liten bok och börja föra journal/dagbok över vårt arbete. 
Bra förslag tyckte jag och inhandlade en sådan. Denna bok har jag haft framme nästan hela 
tiden, på nattduksbordet och skrivit när andan fallit på. 
Detta har varit bra, inte bara för att kunna minnas allt som hänt och när, utan också för att ha 
någonstans att samla sina tankar. 
 Under det första året på master så gick jag en kurs i Logic, där jag lärde mig grunderna i midi 
och audioinspelning på dator. Tyvärr fanns det då ingen kurs att tillgå på Cubase, som ju är 
det naturliga valet när man som jag är en inbiten PC användare (egentligen mest för att jag är 
lat och inte orkar lära om till Mac, trots påtryckningar). Dessa kunskaper och tricks jag fick 
lära mig på kursen gick dock väldigt lätt att överföra. 
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                                         Musiker 
 

Nu var det alltså klart att jag skulle lägga mitt fokus på en platta. Detta var en enorm 
utmaning för mig, men också roligt. 
Då uppkom ju såklart problemet med vilka jag skulle ha med på projektet. Eftersom jag var på 
skolan så sällan var det ju svårt att lära känna folk. Sen ska väl också tilläggas att jag inte är 
en människa som bara springer fram till folk och börjar snacka. Alla är vi olika. 
 
Jag tänkte på hur jag skulle lösa situationen. 
Varför ska jag begränsa mig till att använda musiker på skolan? 
Jag hade hela tiden tänkt på det som alldeles självklart! 
Varför använda musiker som man inte känner till eller har spelat mycket med? Bättre att 
använda några jag vet att det funkar med. 
Vilka har det verkligen klickat med musikaliskt under åren? Tja...inte är det sådär otroligt 
många. Trion från tiden i Norge då?  
Jag och en svensk trummis och en norsk basist hade en trio vi spelade väldigt mycket med 
under Trondheimstiden. Vi har många, många gånger pratat om att vi spelade bra ihop, och att 
det skulle vara så kul att göra något mera, eventuellt en platta. 
Vi har alla tre varit dåliga på att ta initiativ så det har inte blivit mycket mer än de spelningar 
vi hade då . Vi lyckades i och för sig få till stånd en liten norgeturné -05 tillsammans med Roy 
Okutani (det var för övrigt en väldigt fin turné, både socialt och musikaliskt). 
Det var kanske dags att dra ihop trion igen och använda den på mitt projekt? Jag pratade med 
Ola och Joakim, som bägge var lite avvaktande i sin respons. Det skulle dock gå att få hit 
dem, även om ekonomin var begränsad. Jag beslutade att detta var vad som krävdes för att det 
rent musikaliskt skulle funka. 
Jag kollade upp biljetter. Om man beställde i god tid skulle det verkligen falla innanför de 
ekonomiska ramarna. Jag kunde gott ha lagt till lite själv om det skulle behövas. 
Bägge två blev glada för mitt initiativ och tyckte att det var en bra idé. Således bestämde vi 
oss för att genomföra det. Jag skulle kolla upp vilka möjliga datum vi hade och sedan skulle 
jag återkomma till dem med förslag. 
Det visade sig självklart att alla de datum jag kom med inte funkade. Bägge två var extremt 
upptagna denna våren med spelningar och undervisning. 
Efter flera sådana sessions kom vi fram till några datum i maj, men det tyckte jag blev för sent 
så vi lade ner hela idén. 
 
Så stod jag då där utan band igen. Jag fick helt enkelt hitta några andra. Vilka skulle det då 
vara? 
Jag hade egentligen haft i bakhuvudet hela tiden att det hade passat bra med Joakim Milders 
saxspel på mina låtar, som man kanske kan säga är i någon slags ECM tradition. Jag ville ju 
ha saxofon, men en saxofonist som baserade sitt spel runt beboptraditionen skulle nog bli fel. 
Joakim skulle fylla den platsen helt perfekt. 
Han är säkert väldigt upptagen och nedlåter sig inte till att spela med en sån liten fjärt som 
mig! 
Äh! Vaddå? Han kan ju inte mer än säga nej!? Jag skickade ett mail och frågade om han ville 
vara med. Till min stora förvåning svarade han att han gärna ville det. 
Inspirerad av framgången började jag tänka vidare på möjliga medmusikanter. Patrik Boman 
hade just nu börjat på master och hans spel gillade jag skarpt, så jag ringde. Han blev också 
med. Vem skulle man nu ta med på trummor? Patrik Boman föreslog Johan Käck, vilken jag 
faktiskt också haft i tanken. Johan ville också vara med. Kul!! Jag hade mitt band. Jag ville 
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dock göra något på trio också, liknande den spelning jag gjorde i Östersund för några år sedan 
med Oskar Schönning och den norska trummisen Stig Rennestraum. Konstigt nog visade det 
sig i samma veva att Stig hade flyttat till Uppsala. Jag frågade de bägge och dem tyckte det 
skulle vara kul. 
Jag hade en vision om att mina kvartettlåtar skulle vara ganska polerade både låt- och 
soundmässigt, med ett typiskt ECM sound med mycket reverb.  
Min idé med trion var att den skulle vara någon slags motvikt med ett hårdare och råare, mer 
experimentellt sound. 
 
Mina två band var nu klara. 
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                                       Komposition  
 

Jag har stor respekt för ordet komposition. Vad då? Jag gör ju bara låtar, små snuttar som 
sedan övergår till att vara underlag för improvisationer/solon. Komponera är något som de 
stora mästarna gör, som till exempel Bach och Beethoven. Inte jag, eller? 
På ett av de möten vi ”mastrar” hade med Joakim Milder så sa han att han gärna ville veta 
våra tankar om hur vi komponerade. Redan då kände jag hur ordet satte sig som en stor klump 
i magen. Kanske är det så att det är komposition jag hållit på med när jag skrivit mina små 
snuttar. Kanske har jag undervärderat mig själv? Man behöver kanske inte skriva symfonier 
på hundratals stämmor för att det ska kunna kallas en komposition. 
Om jag än en gång ser tillbaka på min skoltid inom olika musikinstitutioner, från 
musikgymnasie och folkhögskola till musikkonservatoriet i Trondheim, har jag egentligen 
aldrig komponerat. Tror främst att orsaken till detta varit att man alltid pratat om komposition 
som något svårt och ouppnåeligt. Jag har blivit lite bortskrämd med andra ord. Det enda jag 
gjort är lite arrangerings-läxor och lite småsnuttar här och där, ingenting genomfört. Detta 
bidrog i hög grad till att jag sökte master. 
Mina första kompositionsförsök på KMH började med att jag tog en teorikurs med Ola 
Bengtsson. Egentligen hade jag nog kunnat tenta av den kursen. Men eftersom jag inte gått i 
skola på några år så var jag nyfiken på hans ”approach” till teori. Det visade sig att väldigt 
mycket av kursen var komposition. Precis den sparken jag behövde för att komma igång. 
Vi fick skriva låtar varje vecka. Låtarna var alltid baserade på något teoretiskt koncept, till 
exempel kunde låten bygga på någon eller flera av de olika kyrkotonarterna, multitonala 
system osv. Detta innebar att från att inte skriva något alls, blev jag plötsligt jätteproduktiv. 
Jag fick massa idéer, gjorde låtar av allt. Nu hade jag nytta av mitt ljudkort och min keyboard. 
Med hjälp av några bra softwaresyntar kunde jag direkt spela in mina idéer och se om dessa 
verkligen skulle kunna funka. 
I slutet av kursen fick vi ta den låt vi tyckte blev bäst och gå in i studion och spela in den. Det 
var en mycket märklig känsla att spela in en egen låt, som dessutom klingade ganska okej. 
Denna låt tog jag även med till Peter Nylander som var min gitarrlärare den första terminen.. 
Han var också den som lyssnade på mina första steg inom komponerandet fram emot jul 
2006. ”Om man kan skriva en hitlåt inom jazz, så har du verkligen gjort det nu”. De  orden 
värmde gott när jag nervös visade min första riktiga låt. Den kom dock inte med på skivan 
eftersom den skulle sticka ut så väldigt stilmässigt.  
Ända sedan i början av teorikursen har jag gjort låtar av alla idéer jag fått, och dessutom 
spelat in dessa hemma. En del har bara ploppat upp i huvudet, andra genom musik jag hört 
och tänkt att ”hmm..det var bra, men jag skulle ha gjort det annorlunda”. Då har jag tagit 
denna musik och gjort till min. Tippar på att det blivit  runt 20-30 låtar i lite olika stilar, och 
av olika kvalité.  
Ola Bengtsson har även senare hjälpt mig med mina låtar. Jag har tagit med dessa på 
gitarrlektioner och han har gett kommentarer om vad som varit bra och mindre bra. En sak jag 
själv kritiserar i mina kompositioner är att allt låter väldigt snällt. Ola instämde i detta, men sa 
också att det kanske bara är så just nu, om jag då fortsätter och accepterar det, kommer det så 
småningom att komma mer ”elaka” låtar(det vill säga låtar med kärvare harmonier och 
melodier och inte så tillrättalagda). Han menade att det var en fas. Om Ola hade rätt( vilket 
jag tror) får framtiden utvisa. Jag kommer säkert inte heller märka om/när jag går in i nästa 
fas utan bara övergå i den naturligt. Sedan är det ju så att jag är väldigt självkritisk, sätter krav 
jag aldrig skulle ha på någon annan. 
 
Det är väldigt svårt att sätta ord på varför man är så kritisk mot sig själv. Antagligen är man 
rädd för att andra inte ska tycka om de man gör. 
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”If one weren’t in a need of validation as a composer one could delightfully doodle, happily 
filling many notebooks” (Kenny Werner, Effortless mastery, s. 73, 1996)  
 
Werner skriver om validation i samband med komposition. Jag tolkar ordet validation som 
bekräftelse. Bekräftelse kan för mig vara både negativ och positiv. Positiv bekräftelse kan 
vara att någon berättar att dom haft en upplevelse. Negativ bekräftelse kan vara att mina 
farhågor om att inte min musik är bra nog besannas. I mitt fall har rädslan för det negativa 
överskuggat behovet av det positiva. Detta har resulterat i att jag tidigare inte skrivit alls. 
Jim Mcneely säger om att komponera:  
:  
“Fear of failure is a powerful motivating force. Maybe instead of terrific I'm a terrified 
composer” (www.allaboutjazz.com, 2008) 
 
Rädslan ”att inte räcka till”, som både Werner och Mcneely skriver om, känner jag verkligen 
igen: 
 För att kunna hålla på med komposition, eller egentligen  musik i allmänhet, är man nog 
beroende av att någon uppmärksammar det man gör, ger feedback, antingen bra eller dålig. 
Jag tror att speciellt de positiva kommentarerna är viktiga, även om man ”gör det för konsten” 
och ”inte bryr sig om skriverier”. Recensenter på tidningar brukar ju inte stå så högt i kurs, 
och då oftast för att dem enligt många har fel.  Jag tror att det ofta är musikers 
bekräftelsebehov som talar i de fallen. Inte alltid men i bland. Jag är egentligen mer bekväm i 
att ta negativ kritik än positiv, om jag får det ansikte mot ansikte, känner mig väldigt obekväm 
i att få ”rosor”. Jag är dock fortfarande beroende av att få något positivt då och då. Att veta att 
någon uppskattar det man gör, kanske till och med att de haft en upplevelse, att det verkligen 
betytt något, är stort . Min musik har jag själv svårt att beskriva, dels för att jag tvivlar på att 
det verkligen är musik av värde, och dels för att jag tycker det är svårt generellt att sätta musik 
i fack. Den närmaste beskrivningen av min musik jag kan komma är ”lyriska melodier 
förankrade i ECM tradition” (ECM är ett tyskt skivbolag som ger ut bland annat Keith Jarrett 
och Jon Balke).  Som jag tidigare skrivit finns det en låda med låtar. De låtarna ligger där de 
ligger, men jag är inte främmande för att någon gång i framtiden ta upp dem igen. 
På inspelningen blev det fyra egna låtar.  
 
Duncan 5 
 
Denna låt kom till under samma tid som jag  på gitarrlektionerna med Ola, höll på med Chick 
Coreas Humpty Dumpty. Delar av den bygger på ett multitoniskt system. I detta fallet var det 
moll7 ackord som rörde sej i små terser. Inspirerad av detta, skrev jag en egen låt som jag 
delvis baserade på samma sak: 
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Dm7-Bm7-Abm7-Fm7-Abm7 som sedan löser upp sig till Gbmaj7 och vidare till ett Bsus. 
Formen på låten är ganska lång och mycket ackord så därför lade jag till ett parti som ligger  
länge på ett Dsus, som en slags motvikt till den tidigare delen. 
I en av de tidigare versionerna hade jag efter denna B del gått tillbaka till A delen, men tyckte 
hela tiden att det blev lite tjatigt. Därför skrev jag en ny Adel, som egentligen mer kanske blir 
som ett interlude. Jag återanvände många av dom karaktäristiska intervallen jag använt 
tidigare i låten och även ackorden. 
 

 
 
K´s Waltz 
 
En dag på väg i bil från musikskolan i Djursholm, hörde jag en låt på radion som hade en 
väldigt tydlig nedåtgående kromatisk basgång, Den dominerade hela A-delen på låten. Det lät 
väldigt koolt, skulle verkligen vilja göra något liknande. Jag fick en ide om att man kunde 
kombinera basgången med grooven på Stings ” Seven days” 
 
När jag senare kom hem och skulle testa, plockade jag fram en låt jag tidigare börjat på som 
blivit liggande och vilken jag inte kommit någon vart med.. Vissa ackord fick tersen i basen 
ock så vidare. Jag skrev också ut en basgång som gjorde Sting-influensen ännu tydligare. 
Detta är dom 4 första takterna. 
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Vissa ackordskiften är inspirerade av låten” Always and forever” av Pat Metheny. 
Den stackars ensamma A-delen blev sedan liggande ett år innan den fick någon kompis den 
trivdes med. Den har haft tre olika B-delar, men ingen har egentligen passat innan den 
nuvarande kom till. Den kanske inte heller passar, men i min öron låter det naturligt. 
 
 

 
 
 
Jag tycker att hela låten i sig är väldigt svår att spela (improvisera) på, eftersom det är såpass 
rörlig harmonik. Det är mycket som händer hela tiden utan något riktigt ställe att andas ut på. 
 
 
Cromberg 
 
Denna låt är ett resultat av en voicing jag plankade: 
 

  
En voicing som John Abercrombie spelade på en radiokonsert jag hörde, och som har ett 
spännande sound. Ur den växte det fram nåt som kom att bli denna låt. Här är det åter igen  en 
ganska rörlig harmonik. Den känns ändå naturlig och självklar i sin väg. 
Låtar ska ju ha något namn, så det blev en slags försvenskad omskrivning av Abercrombie, 
fast ändå inte. 
 
 
 
 
Max and George 
 
En av de ytterst få fördelarna med att bo i en etta i städskrubsstorlek, är att man kan göra en 
massa saker samtidigt. Denna form av ”multitasking” var vad som föranledde denna låt. 
 
Jag såg på Seinfeld, samtidigt som jag stekte ägg och ”youtubade” Max Schultz. Om det var 
äggen, Seinfeld eller Max som gav mig inspiration kommer jag inte helt ihåg, men i detta 
kaos av snabba bebopfraser, stekos och ännu en repris av Seinfeld, föddes iden till denna låt. 
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Den började med en ganska ”poppig” 4 taktersfras, vilken upprepas flera gånger med vissa 
små variationer. När jag sedan skulle sätta ackord till den så blev det i vanlig ordning en hel 
massa, så den iden skrotade jag direkt. Jag kan ju inte bara ha låtar som det vimlar av ackord 
i. Kanske borde jag göra  tvärtom och skala av den. Behöll således melodin och tog de ackord 
som lät naturligt utan att lägga till något, och så var A-delen där.  
 

 
 
 
B-delen kom från en annan snutt jag gjort tidigare och som aldrig blivit till något fungerande. 
Nu kom den dock väl tillpass. Hela låten blev egentligen en slags reaktion på alla 
”ackordstinna”, avancerade låtar jag tidigare gjort. Jag tror att dessa låtar oftast kommer till 
för att man så ”gärna” vill skriva något bra och svårt. Ofta blir slutresultatet att det låter 
konstruerat, vilket Max and George inte gör. 
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                                                         Dokumentation 
 

Totalt är det nu sju låtar, fördelat på två band som ska repas och spelas in: 
 
I hear a rhapsody        
Scene  
Max and George 
Smile 
Patrik Berggren-Gitarr 
Oskar Schönning-Bas 
Stig Rennestraum-Trummor 
 
Duncan 5 
K´s waltz 
Cromberg 
Patrik Berggren-Gitarr 
Joakim Milder-Saxofon 
Patrik Boman-Bas 
Johan Käck-Trummor 

 
 
 

Tankar inför  triorepetitionerna 
 

Det börjar dra ihop sig. Bara några veckor kvar till det är dags att gå in i studio. Det har varit 
fruktansvärt svårt att få till några datum för inspelning. Jag får väl skylla mig själv när jag 
ville ha med Joakim Milder, men efter all musik jag hört med honom kommer det helt säkert 
att vara värt besväret. 
Efter mycket om och men har jag fått till inspelningsdatum. Reptider är det precis lika illa 
med, om inte värre. Varför har jag inte börjat med detta tidigare? Och låtarna då, dom är ju 
inte ens klara, herregud. Stressen är just nu olidlig.   
 
Trion med Oskar och Stig då? Känns verkligen kul att vi ska spela igen. Vi gjorde ju ett grymt 
bra gig i Östersund för ett antal år sedan. Min grundidé är ju att Stigs slaskiga spel ska komma 
till sin rätt i kontrast mot Milder-kvartetten. Har tagit fram schyssta låtar jag tror kommer låta 
kanon med den trion, bland annat en egen låt som jag avslutat nyligen. 
 
 
 

Det första triorepet 9/4-08 
 

Har tagit med ett antal låtar till Oskar och Stig. En av mina idéer med att dra ihop denna trio 
igen, är det spontana samspel och det roliga i att vi bara kan jamma ihop arrangemang  
tillsammans. Eftersom vi inte setts på länge, tar vi oss tid till att bara snacka lite skit. Tar så 
småningom fram I hear a rhapsody som vi bara spontant river av. 
Något är märkligt. Det känns riktigt ruttet. Ingenting fungerar. Time-mässigt är vi mil ifrån 
varandra. Det stretar och drar åt olika håll. Vad är det som är fel? Vi kopplar inte över huvud 
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taget. Det finns ingen solid grund att stå på, allt blir ett slags fumlande för att hitta fast mark. 
Det känns ungefär som en gungfly som man vet att man kan braka igenom när som helst. Då 
och då kommer en tuva man kan andas ut på, men i stort sett går allt ut på att hitta fotfästet. 
En bra dag däremot känns det som om jag går på en torr skogsstig där man kan göra små 
avstickare utan att bli alltför blöt om fötterna. Några svar på varför det kan skilja sig så här 
från tillfälle till tillfälle har jag ej, men det är kanske därför musik är så spännande och 
ingenting man skall ta för givet. 
 Efter mycket om och men kommer Oskar på ett slags unis-riff för bas och gitarr som vi kan 
basera låten på, temat kan spelas uppe på detta. figuren får en slags pedalfunktion. Det låter 
bra men ändå är vi inte på samma våglängd. Jag skulle tagit med min minidisc och spelat in, 
hade kunnat sitta och lyssna på vad som inte fungerade senare. 
Oskar har uttryckt önskan om att få spela låten Smile. Jag känner mig verkligen skeptisk till 
det eftersom så många tolkat den redan, med varierande framgång. Dock en mycket vacker 
låt, men man bör göra något speciellt med den, om man nu ska spela den. Det blir inte att vi 
spelar den nu, utan istället spelar vi en Tom Harrell-låt, Scene. 
Den funkar hur bra som helst. Wow vad skönt, vi har inte tappat det vi hade, inte helt i alla 
fall. 
Det verkar som vi har samma tanke i denna låt utan att ha snackat något alls innan. Åter igen 
tar Oskar initiativ till en vamp. Jag föreslår att vi kan använda den  som intro och outro också. 
Så blir det, funkar jättebra. KUL! 
Tar fram repets sista låt, Oskar har lite dåligt med tid och är snart tvungen att dra, blir lite 
stressad av detta eftersom denna låten är min egen. Kallar den för Max and George. En 
ganska enkel låt som verkligen låter för bedrövligt. Jaha, då var vi tillbaka igen, detta är inte 
sant. Hur fasen ska detta gå? 
Försöker förmedla mina tankar om låten till de andra, förklara hur jag vill att den ska låta. 
Oskar ser måttligt road ut, tror att han mest vill gå hem och sova. Stig är mer engagerad och 
vill komma igång och spela så mycket som möjligt på låten. Vi spelar igenom den ett par, tre 
ggr och sedan ger vi oss. 
Känner mig orolig för hur detta ska gå. Ingenting sitter egentligen som jag hade tänkt mig. 
 

Tankar inför det andra triorepet 
 
Har lyckats få till ett rep till med trion. Stig kunde inte vara med så det blir bara jag och 
Oskar. 
Jag har tänkt på Smile, skulle nog vilja ha med den i alla fall. Det är en mycket fin låt. Jag har  
en basfigur-idé jag vill testa. Istället för att göra den stor och svulstig som så många gjort den, 
hade jag tänkt att göra den avskalad på duo med Oskar. Ett arpeggio-ostinat tror jag kan 
fungera, med kontrabas och nylonsträngad gitarr. 
Min elgitarr är inte bra, halsen ändrar sig med vädret ute. Om det är kallt eller varmt, det vill 
säga fuktigt eller torrt, märks det på gitarren. Den har fått ett jack i ett band också. Irriterande, 
men hinner inte göra något åt det innan inspelningen, bara att acceptera och göra det bästa av 
situationen. 
Jag måste försöka att styra trion mer dit jag vill, eller kanske inte? Kanske det bästa är att låta 
musiken ha sin gång och lita på att det blir bra. Såklart annorlunda mot vad jag tänkt från 
början, men om jag öppnar mitt sinne mer så kanske jag ser att det inte är så tokigt. Lätt att 
stirra sig blind på hur man har tänkt sig saker. 
Jag har gjort om Max and George, låten funkar inte som den är nu. Jag ska byta ut en del mot 
en slags sus-pedal. Kanon, låten andas mer nu. Det låter mer naturligt. 
Jag har idag övat mycket på Scen. Sjukt svår låt. Bara en massa moll7 ackord som rör sig i 
rena kvinter. Det är väldigt lätt att angripa varje ackord på samma sätt. Det känns dessutom  
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som, att ju bättre jag kan låten, desto sämre spelar jag på den. Vad är logiken i det? Det 
kanske är så att mina öron från början inte är vana vid hur allt låter, så de accepterar ett 
”sämre” spel? För att sedan blir mer kräsna och vana vid ljudbilden? 
 
 

Det andra triorepet 13/4-08 
 
Rep på duo hemma hos Herr Schönning på en nobel adress med guldplakett på dörren. 
Repet inleds med en avslappnad middag. Mycket trevligt. Det är viktigt i ett band att det 
sociala fungerar.Vi kollar en del på låtarna. Mest på smile. Min arpeggio-ide mottages väl. 
Funkar inte helt bra nu dock. Jag har av någon anledning mycket svårt att känna Oskars time. 
I dag spelar jag verkligen som en kratta, usch. Ingen bra feeling när jag går hem. Skitsamma, 
det ordnar sig. 
Hmm...verkligheten slår till. När jag går mot tunnelbanan kommer ångesten krypande. Det är 
ju i morgon det ska spelas in!!?? Det känns verkligen som om allt kommer att falla ihop. 
Kommer åter tillbaka till tanken om att bara låta saker ha sin gång, det blir nog bra trots allt, 
fast kanske på ett annat sätt än jag först tänkt? 
 
 
 
 

 
 

Inspelningsdag trio 14/4-08 
 
Är nervös på grund av den självcentrerade misär jag upplevt under repen. Oskar har fått en 
grymt bra ide om mixning som innebär en massa extra uppmickningar. Vi har en otroligt lång 
uppställningstid och hinner faktiskt inte ens testa att spela in nåt före lunch. Känns tungt, hade 
varit fint att åtminstone fått känna på någon låt. 
Efter lunch var humöret på topp och spelglädjen fanns. Kanske lite i överkant. 
 
 
I hear a rhapsody 
 
Vi började med I hear a rapsody, vilken till en början kändes oerhört märklig, som om vi inte 
fann varann. 
Tre tagningar. Jag började känna mig väldigt stressad, detta blir ju pannkaka och alla kommer 
att få höra det. Oskar säger:” Vi tar en till tagning , om den inte känns bra så tar vi en på slutet 
också.” 
Yes! Sista tagningen kändes kanon, vad skönt! 
Dags för paus. De andra gick och drack kaffe medan jag satt kvar för att lyssna på 
tagningarna. 
Lyssnade igenom de tre första. Till min förvåning låter tagning ett, två och tre jättebra, medan 
däremot tagning fyra, den som kändes så bra, låter riktig öken. 
Vad otroligt lite det behövs i en stressad situation för att stjälpa min bild av mitt eget spel. En 
liten tanke, en liten fras, en figur som inte blir som tänkt, kan få mig att tänka att det jag gör är 
helt out och dåligt, medan det i själva verket är riktigt bra. Det är i och för sig ingen nyhet att 
jag är missnöjd och låter ett inspelat gig eller en studioinspelning ligga och ”glömmas” bort 
ett tag, för att sedan lyssnas på igen, och inse att det inte alls var som jag upplevt det. Tagning 
fyra blev nog som den blev på grund av att jag började tänka för mycket på att jag på denna 
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sista tagning måste spela bra och ”hippt”, vilket i sin tur hade motsatt effekt och lät verkligen 
krystat och tillgjort vid lyssning. 
 
 
Max and George 
   
Här blev det en hel del småfel. Var det inte jag, så var det Oskar eller Stig som strulade till 
det. 
Låten är såpass enkel att man verkligen måste spela den på rätt sätt för att den inte bara ska bli 
banal. 
Till slut hade vi gjort 4 tagningar, 2 av dom blev ganska bra. Har ännu inte bestämt vilken det 
ska bli. Vi hade mycket svårt att hitta lugnet i den, men det gick bra...tror jag. 
 
 
Scene 
 
Detta är den absolut svåraste låten på hela projektet. Som jag skrivit förr är det bara en massa 
moll7 ackord som är svåra att hitta något fäste i för improvisationerna. Det är otroligt svårt att 
finna fraser som sträcker sig över flera takter, att inte börja om på varje ackord. 
Samma här, tre ok tagningar. Efter den fjärde säger Oskar: ”Där har vi den, skitbra!”  Jag 
tittade på honom och sa ”Du och Stig spelade jättefint men jag var helt lost”. Oskar övertalade 
mig dock att lyssna innan vi provade en till tagning. 
Fasen, samma sak igen. Det var inte illa alls. Fint samspel och ett med tanke på låten, okej 
solo. Än en gång hade mina tankar spelat mig ett spratt. För att nåt verkligen ska bli bra så bör 
man försöka att börja låten helt nollställd, utan tankar eller intentioner och bara ”vara” i 
musiken. 
 
Smile  
 
Oskar var grymt trött nu men vi skulle i alla fall ta några tagningar på den. Kändes som om 
alla tagningar var si sådär. Det återstår att se om vi kommer att använda den. 
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                                    Tankar inför det första kvartettrepet 
 

Precis som inför första repet med Shönning /Rennestraum, så är jag nervös till tusen. Inte bara 
för att mina låtar ska tas emot negativt. utan också för att det börjar kännas kritiskt 
tidsmässigt. Det har varit enormt svårt att få till ett passande datum för alla gällande 
inspelning, men ännu värre att få till rep. Jag önskar att jag hade planerat detta lite tidigare, 
men det är lätt att vara efterklok. Jag lyckas endast få till ett rep med hela kvartetten. Kommer 
verkligen ett tillfälle på  tre timmar, veckan innan att vara nog? Nej det är det nog inte. Efter 
en del pusslande lyckas jag få till ännu ett rep fast bara med Boman och Käck. Milder var 
upptagen. 
 
Förväntar mig att första triorepet med Boman/Käck går bra. Jag måste komma på ett sätt att 
kunna förmedla hur jag vill att dom ska spela. Speciellt viktiga känns trummorna. Basen 
kommer att få ganska fria tyglar. Känns för övrigt helt fruktansvärt jobbigt att presentera mina 
låtar för dem. Tänk om de inte tycker om dem. Det värsta av allt vore om de står och lider och 
inte säger något.  
Låtarna i sig är varken speciellt svåra eller för den delen speciella, men får vi till grooverna 
som jag tänkt så blir låtarna bra tror jag. Smartast är nog att spela upp dem enkla men 
utförliga midi-inspelningarna jag gjort. Dock ska jag påtala att mina medmusikanter verkligen 
inte ska känna sig bundna av dom utan bara se dem som ett förslag på hur jag tänkt mig låtens 
modus. Med andra ord tänka på detta när de spelar men ändå känna frihet att göra vad de vill.  
 
 

Det första kvartettrepet 7/4-08 
 

Som jag tidigare skrivit så är inte Herr Milder med idag, så vi spelar på trio. I dag ska vi 
försöka sätta lite groover och grunder. 
När jag ankommit till skolan och repsalen upptäcker jag självklart, och inte helt förvånande, 
att jag glömt midiinspelningarna på mina låtar. Jaha, vad bra, hela planen jag hade för detta 
repet har gått i stöpet. Det får gå ändå. 
Passande nog kommer Johan först, så jag sätter igång med att förklara hur jag vill att han ska 
spela. 
Han förstår direkt. Vilken lättnad! 
Patrik Boman kommer och vi pratar lite om ingenting. Allt känns avslappnat. Jag tar fram och 
presenterar mina låtar. Jag tycker nog att de har förstått vad jag ville med låtarna, 
grundfeelingen. Det funkar bra med Patrik och Johan, de verkar hitta varandra spelmässigt. 
Allt känns bra inför repet på onsdag när Herr Milder är med. 
 
 

Det andra kvartettrepet 9/4-08 
 

Självklart så kan inte Milder komma förrän en timme senare mot vad som är sagt, och därav 
får vi bara två timmar tillsammans. Känner mig nervös. Tänk om det kommer låta skit., om 
allting tippar över och blir kaos. 
Det visar sig att det blir totalt tvärtom. Milders saxofon lyfter mina låtar otroligt mycket .Vad 
skönt. 
Repet känns avslappnat. I och med Milders ankomst infinner sig lugnet. Joakim har en 
märklig aura av anti-prestation runt sig. Ingenting behöver bevisas. Vi spelar inte mot 
varandra, utan med. Vi spelar lite. Snackar, någon drar en historia. Vi har gott om tid. Allt 
låter jättebra. Tänk om alla rep man haft vore så här, vad lätt det skulle vara. 
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Efter repet känns allt super. Det kommer nog att bli en platta ändå, vad kul!!!!!!! 
 

Förväntningar inför inspelningsdag 
 
Trots att vi bara haft två reptimmar med hela kvartetten inför denna dag , känns allt lugnt. 
Kanske lite väl lugnt? Lätt att börja tänka för mycket. Trio-inspelningen gick mycket bättre än 
vad jag trott, och där kändes allt åt skogen innan vi skulle in i studion. Tänk om detta, som 
känns så  bra blir tvärtom, det vill säga pannkaka. Risken finns ju att jag får studionerver och 
att allt låser sig, det har ju hänt förr flera gånger, dessutom blir jag lite orolig att låtarna 
kanske inte skulle låta likadant i studion som på repen. 
 
 

Inspelningsdag kvartetten 17/4-08 
 
Vaknar tidigt på morgonen. Mobiltelefonen pinglar till och påminner om att jag ska skriva ut 
extra kopior på låtarna. Det kan ju hända att någon glömmer. Jag, inte minst! 
Skrivaren är lite bångstyrig, eller rättare sagt, den är helt out! Självklart blir det fel på den nu. 
Till slut funkar den och utskrifterna blir klara. Tittar på klockan och det är verkligen dags att 
åka. 
Idag går riggningen  av mickar, plexiglas-väggar och lyssning väldigt fort. Till skillnad från 
trio-inspelningen så är det ingen speciell mixning som ska göras, och därav en massa 
ytterligare mickning. Här är det standard som gäller. Jag presenterar min ide om ett slickt 
ECM-likt sound på inspelningen för tekniker Magnus Lindström. Han nickar igenkännande. 
Alla förberedelser är klara och vi kan börja. 
 
 
Cromberg 
 
Jag räknar in i ett alldeles för långsamt tempo, men vi fortsätter ändå rakt igenom med solon 
och avslutande tema. 
Herr Boman ställs i ett avskilt plexiglasbås. Jag upplever det som otroligt svårt att få kontakt 
med honom, både visuellt och musikaliskt. Det bildas stor ljusreflex av ett fönster bakom mig 
i hans glasbås, vilket gör att jag inte ser honom alls. Detta gör det svårt att kommunicera, 
inräkningarna funkar inte helt. Jag måste skrika för att han ska höra. Att snacka mellan låtarna 
om hur vi ska göra fungerar inte heller. Studioteknikern fixar något att sätta för fönstret 
bakom mig. Detta löser problemet. 
 
Tagning två och tre är mycket bättre. Inte bara tempot utan helheten också. Lyssningen är på 
plats och man har vant sig vid ”ljudmiljön”. Det tar ofta ett tag innan saker och ting sätter sig 
och man kan slappna av. Om man nu kan säga att man någonsin kan slappna av i en studio. 
Handlar kanske bara om att spänna sig lite mindre.  
 
 
K´s Waltz 
 
Alla tagningar blir godkända. Varenda en har något bra och något mindre bra. Gitarren  är 
otight på den som känns bäst. Kan man fuska bort det i Logic eller gör man inte så i jazz? 
Det finns ju en slags oskriven lag inom jazzen, att man spelar in i studion utan pålägg. Om 
man inte säger det till någon då?. Det kanske är lite fusk men det skulle definitivt inte förstöra 
något musikaliskt, utan snarare förhöja lyssnarens upplevelse. 
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Duncan 5 
 
Dom flesta tagningarna känns okej. Joakim tycker att övergången mellan solona blir för 
abrupt. Vi testar olika varianter och kommer fram till att vi vampar och börjar på ny solist på 
cue. Formen på låten blev kanon i och med detta. Vi enas om att den sista är bra. Därmed 
avslutas dagen för alla utom mig. Jag stannar en halvtimme till och lägger på lite dubblingar 
av några skrivna baslinjer. Tanken med det är att man kan lägga gitarren långt bak i mixen 
bara för att få fram linjerna lite mer. 

 
 

Tankar inför mixning 
 

Jag har tänkt mig att skall låta mycket ECM om kvartetten. Det vill säga en stor ambiensrik 
ljudbild med mycket reverb. Det kommer att passa såväl låtar som musikernas spel. När det 
kommer till trion blir det något helt annat. Oskar Schönning presenterade en idee han haft 
sedan länge angående att mixa trio. Han kallade den för ”styggt och snyggt” och var liknande 
det ljud  Charles Mingus hade på sina plattor. Det gick ut på att trummor och bas skulle ha ett 
skitigt grundsound och vara hårt mixade till höger respektive vänster. Dessa skulle dessutom 
spelas in i mono vilket inte är så vanligt. På detta skulle sedan min gitarr ligga i stor kontrast 
med en stor stereoseparation och mycket reverb. Ett ”lyxigt sound”. Jag är egentligen väldigt 
skeptisk till detta förslag men jag låter ändå Oskar hållas eftersom han verkligen trodde på 
den idén. De flesta av Oskars idéer brukar vara lite udda men dom brukar dock alltid funka. 
Rent musikaliskt sett känner jag mig nöjd med inspelningarna så det blir väldigt kul att klä 
dom i sin slutliga skrud. 
 

Mixning 12/5-08 
 

Vi inleder dagen med att diskutera hur vi göra med mixningen. Att förverkliga Oskars mixidé 
visar sig inte helt lätt. Oskar presenterar sin idé för ljudtekniker Magnus Lindström. Den 
innebar även att man skulle använda sig av en ekokammare för trumspåren. Det vill säga att 
man först spelar in trummor på det normala sättet i en studio med mikrofoner,  och sedan 
placerar en högtalare i ett rum där man också sätter upp en mikrofon. Sedan spelar man upp 
trummorna i högtalaren och spelar in ett nytt spår. Här får man då med rummets klang. När 
man sedan spelar upp detta rumsklangsspår tillsammans med de ”normala” trumspåren får 
man en fin ambienseffekt. Ljudteknikern tyckte att iden var intressant och satt ett tag med 
djupa veck i pannan. Det gällde nu att komma på ett rum i musikhögskolans lokaler med rätt 
akustik för detta projekt. Efter ett tag hade Magnus några alternativ. Eftersom de flesta större 
rummen var upptagna av lektioner så begav vi oss ut i de mer obskyra delarna av KMH. Vi 
kollade in ett trapphus bakom stora salen. Där var akustiken alldeles för stor och slamrig samt 
att vi inte visste i fall det skulle störa någon om vi spelade in på hög volym. Sedan gick vi 
därifrån ner i källaretagen, fortsatte genom en lång kulvert och in i en sidodörr. Vi kom in i en 
källare som inte var färdigutgrävd, där låg stora stenar och grushögar. Alla sa i mun på varann 
att detta rummet vore grymt. Med tanke på att vi dock hade begränsad tid för mixning och hur 
mycket tid det skulle ta att dra kablar och fixa det tekniska för källarlokalen, så bestämde vi 
oss för att använda det vanliga studiorummet. Magnus tyckte också att det nog blev bäst 
eftersom han kunde kontrollera ljudbilden bättre där. Detta rummet var ju lite av ett chansning 
så vi hade egentligen inte så stor bild av hur det skulle låta. 
Studiorummet visade sig fungera jättebra. Trummorna fick ett slaffsigt ljud som mixades till 
ena sidan, basen likaså fast till den motsatta sidan. Över detta oborstade ljudlandskap lade vi 
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sedan mitt gitarrljud med en stor stereobreddning och ett enormt reverb. Oskars ide om 
”styggt och snyggt” visade sig bli mycket bra. 
Denna extrema ljudbild behöll jag dock bara på en låt (I hear a rapsody). På de andra 
triolåtarna gjorde vi samma grundseparering förutom att vi breddade det hela med att lägga ett 
uns av varje i bägge högtalarna. 
Detta var vad vi hann med den första mixningsdagen. Vi bestämde sedan ett nytt datum för 
resterande kvartettlåtar. Redan nästa dag ringde Magnus och sa att han hade tid över och 
undrade om det var ok att han gjorde ett förslag på mix även fast jag inte var där, vilket jag 
tyckte var helt ok. När jag sedan fick mixarna visade det sig att han gjort var precis så som jag 
ville ha det. . Det tidigare i texten beskrivna ECM ljudet var där. Reverb och ambiens i precis 
rätta doser. Magnus har en fingertoppskänslighet som gjorde att han uppfattade precis vad jag 
ville åt. 
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                                      Improvisation 
 

Att skriva något vettigt om improvisation i allmänhet känns svårt eftersom det redan är skrivet 
så mycket om det. Jag blir osäker på om det är mina tankar eller bara floskler och klichéer jag 
snappat upp från clinics jag varit på, lärare jag haft, eller böcker jag läst. 
Jag får helt enkelt utgå lite från mina tankar bakom låtarna till detta projekt och se vart det 
leder. 
 
Så här skriver sajten Exploredance.com om koreografen och dansaren Bebe Millers 
tillvägagångssätt inför en improviserad dansföreställning på duo. 
 
”Planen var att börja ansikte mot ansikte. Dom bestämde den första och den sista delen musik 
och gav ljudteknikern i uppgift att välja mellan 2 stycken för mellanpartiet. De gjorde också 
upp en slags meny av möjliga händelser, som upprepade rörelser i fall dom skulle hamna 
långt uppe bredvid altaret. De visste att stycket skulle handla om en konversation, men hur 
den skulle uttryckas förblev osagt” 
 
Mina instruktioner till bandmedlemmarna i detta projekt har likt ovanstående citat bestått av 
både klara och diffusa ramar och hållpunkter. Jag har haft väldigt konkreta idéer om hur 
låtarna ska byggas upp och så vidare, men en stor del i dessa tankar har varit att det ska finnas 
mycket frihet, så att alla musiker ska kunna uttrycka sig som de vill. 
Som utgångspunkt för alla mina låtar har jag använt mig av leadsheets, på samma sätt som de 
flesta standards är skrivna. På de ställen det varit en speciell baslinje som tillhört 
kompositionen, så har den varit noterad. Sedan har jag med ord beskrivit hur  
grooven/svänget skall vara. På någon låt har jag bara satt ord på en känsla. På K´s Waltz till 
exempel, sa jag till Joakim Milder att han skulle spela melodin lätt (i samma mening som ”lätt 
som en fjäder”) Han förstod direkt. Åtminstone spelade han exakt som jag tänkte mig.  
 
Min syn på improvisation, var länge baserad på rent tekniskt handgripliga saker, såsom att 
kunna spela på vissa låtar, ackordskiften samt att spela i snabba tempon. Detta reflekterade 
även min egen övning. Det gör den i och för sig fortfarande men nu har den ett högre mål 
anser jag. Att finna min egen röst, vilken jag känner börjar infinna sig. Saxofonisten Dave 
Liebman var med i en intervju på sajten Allaboutjazz.com, i ämnet ”The creative process in 
jazz” 
 
“What advice would you give to a budding young jazz musician who wants to break the sound 
barrier creatively and doesn't just want to be a clone or imitator?” 
 
“DL: He's got to look outside the box. But first he's got to know the box. He's got to get the 
basics, but then I'll say to him, “Now's the time to drop everything you've ever learned. Look 
beyond the music you love—seek other avenues. Understand culture. If you have the will and 
the desire and the talent, you will be transformed. You have to want to be heavy, you have to 
want to be an individual, you have to want it more than anything else in the world.” 
 
Jag ser inte lika allvarligt på saken som Dave Liebman gör. Det är klart att man måste vilja 
skapa och kunna se upp från notpapperet, att våga ta vägar man inte tagit förr och så vidare. 
Att sträcka sig så långt som att säga att man måste vilja detta mer än nånting annat, är för mig 
främmande. Det ligger i var och ens egen vision om hur mycket man är villig att göra och på 
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vilket sätt. Det är naturligtvis inte säkert att Liebman menar detta ordagrant, men om man 
pratar om att skapa något unikt som är i världsklass, så bör man nog ha den drivkraften. 
Jag tror att Liebman menar att man måste ta musikaliska risker för att kunna utvecklas och 
hitta sin röst, en clinic-kliche som jag verkligen tror stämmer. 
Stephen Nachmanovitch skriver om just detta: 
 
”En promenad, då man följer intuitionens väganvisningar, längs gatorna i en främmande 
stad, ger långt större behållning än en planerad tur genom det planerade och redan 
bedömda.” (Spela fritt s. 25, 1990), 
 
I mitt eget spel så försöker jag ta risker. Ibland lyckas jag och ibland lyckas jag inte. Om man 
lyssnar på inspelningen jag gjort kommer man nog att höra både och. Jag undrar om jag genom 
att öva på de luckor jag har på mitt instrument rent översiktsmässigt och tekniskt och därmed 
blir en bättre instrumentalist, kommer att lyckas bättre med mitt risktagande, eller om jag 
kommer att ta större risker och därmed jämna ut kvoten till ungefär detsamma? 
 
För mig går egenövning ut på en konkret sak: 
 
Att få kontroll och översikt på alla hjälpmedel; skalor, ackord, teknik och så vidare, för att i 
slutändan när det är ”skarpt läge” slippa tänka på sådana saker. Den största upplevelsen när 
man improviserar är mötet med andra musiker. Improvisation är förvisso också kunskapen att 
kunna spela fina linjer över ackordgångar, men min egen tillfredsställelse ligger i att kunna 
vara spontan och reagera på det som händer runt omkring mig, att kunna interagera med och 
emot andra. Kontroll på sitt instrument är en bra väg att kunna bli spontan. I och för sig är 
kanske just att öva för att bli spontan, inte spontanitet över huvudtaget. 
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                                       Reflektioner 

 
Idén om att någon gång få göra en egen platta har funnits länge. Från det att jag stod framför 
spegeln hemma med ett tennisracket tills nu. Tyvärr har det aldrig blivit förverkligat på grund 
av att jag inte ”kunnat” skriva egen musik. Självklart har detta varit ett hjärnspöke som jag 
ägnat mycket tid att tänka på och försökt förstå, men jag har väl mer eller mindre accepterat 
att saker är som dem är och inte går att tvinga fram. Ändå har jag nog vetat att musiken 
funnits där, att den bara väntat på att plockas fram. Det som behövdes var helt enkelt att 
någon sparkade igång mig och satte lite press. Jag får verkligen tacka Ola Bengtsson för det. 
Att komponera en snutt varje vecka till teorilektionerna avdramatiserade hela 
kompositionsprocessen enormt.  
 
I nuvarande stund är allt inspelat och  mixat. Det som nu saknas i projektet är allt runt själva 
utgivningen, det vill säga hur skivan ska ges ut och av vem. Inspelningen kommer jag att 
skicka runt och sen får vi se vad det ger. Eventuellt ger jag ut den själv. 
 Jag satte målet högt i och med att jag i min projektbeskrivning skrev att det skulle bli en 
platta med bara egen musik. Så blev inte fallet. Dels för att inte tillräckligt många låtar kom 
igenom censuren, och dels för att jag ville efter en del tankar om att plattan skulle återspegla 
mig som musiker också. En stor del av mitt musicerande är ju att spela andras musik. För det 
mesta standards, men på mitt eget sätt. Jag valde att ta med tre stycken låtar som jag inte 
skrivit själv. I hear a rhapsody är en gammal standard som jag anammade för att den varit en 
favorit i många år, men det har ändå aldrig blivit att jag spelat den. Min tanke var att vi 
tillsammans i trion skulle arrangera den, vilket fungerade mycket bra. Nästa låt var Scene, av 
Tom Harrell. Där hade jag idén att Oskars basspel skulle vara något slags svar på de rytmiska 
fraserna i melodin, vilket vi alla tyckte funkade fint. Oskar kom också med ett intro/outroriff 
som vi byggde på lite och behöll. Sista låten jag bestämde mig för var Smile. Som jag tidigare 
nämnt var jag länge skeptisk till den eftersom den tolkats av så många och ofta med 
överdådiga stråkarrangemang och stora reharmoniseringar. Jag kom dock fram till att låten i 
sig är så otroligt vacker att jag ville ha med den. Som följd av det jag nämnde tidigare gjorde 
jag den så enkel som möjligt med ett ostinat och melodin enkelt fraserad på toppen. 
 När vi började spela in hade jag tänkt att det skulle bli sju låtar på skivan. Efter många 
genomlyssningar beslutade jag mig för att inte ta med låten Scene, detta på grund av att jag 
tycker att det blev för många samspelsmissar i den. Många av de stora time och ackord-fel jag 
så tydligt hör, hörde jag ej innan mix. I övrigt hör jag även den idé jag hade med Oskars linjer 
som totalt misslyckad. Det är möjligtvis så att det bara är jag som hör dessa ”fel”, men 
vetskapen om dessa räcker för att ta bort den. Det blev således fyra egna låtar och två covers.  
 
Jag har i och med detta projektet överbevisat mig själv om att jag kanske inte är helt bedrövlig 
på att skriva musik. Det har tagit väldigt många år att komma till denna insikt men när jag nu 
står här känns det väldigt skönt. 
Det svåraste har inte varit själva kompositionsprocessen, utan tanken på att andra ska höra 
musiken, då främst mina medmusikanter som ska offra tid för att dessutom spela den. 
Tidigare skrev jag en del om att jag upplevde det jobbigt att presentera den för dem. Denna 
känsla infann sig egentligen bara innan jag stod i den situationen. När väl repet ägde rum så 
flöt allt på bra och känslan av att musiken jag lade fram inte var bra nog, fanns inte längre. 
Måhända stängde jag av de tankarna omedvetet och lät musikern-Patrik, som kanske är mer 
rationell, praktisk och gör det som måste till, ta ett steg fram så att kompositören-Patrik som 
tänker och grubblar på om musiken är bra nog, ta ett steg tillbaka och därmed låta handlande 
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gå före tanke. Det jag kanske lade ner mest tankeverksamhet på innan repen, det vill säga det 
som kunde uppfattas som negativt av andra, var som bortblåst. En annan väldigt bidragande 
faktor till att det gick bra är såklart att det var en avslappnad atmosfär på repen. Alla verkade 
tycka att det var roligt att spela. Det hade nog känts väldigt annorlunda om någon varit 
stressad och egentligen inte haft tid. 
Jag har även funnit en kompositionsprocess som fungerar bra. Detta med hjälp av midi och att 
kunna kolla igenom om idéer funkar direkt, istället för att vänta till rep för att sedan ändra det 
som behövs. Komponerandet i sig har verkligen givit mersmak, så detta projektet känns inte 
som ett avslut på ett masterstudium, utan som en start för kompositören Patriks karriär. 
Jag känner dock inte ännu samma självförtroende i mitt komponerande som i mitt 
improviserande. Det kommer väl med tiden antar jag. Dessutom har kompositören Patrik och 
utövaren Patrik mycket gemensamt och jag tror att det samarbetet kommer att generera flera 
plattor i framtiden. 
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