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Min musikaliska bakgrund
När jag började med musik hade jag aldrig någon tanke på att helt och hållet ägna mig åt
musiken, det har jag väl egentligen heller aldrig haft. Många musiker beskriver hur de i unga
år fick höra någon viss person spela och hur de bara måste spela samma instrument och viga
hela sina liv åt musik. Jag har inget minne av någon tidig avgörande upplevelse som fick mig
att börja spela. Musik var en självklar ingrediens i min barndom och mina föräldrar peppade
mig och mina syskon att välja instrument på musikskolan.
Jag var förtjust i guld och snitsigt ornamenterade krumelurer och hade nog sett valthorn
på TV eller nåt och fäst mig vid det högtidligt värdefulla utseendet hos instrumentet som
dessutom visade sig ha en angenäm klang. Valthornet var mitt val men brassläraren på
musikskolan och mina föräldrar var skeptiska och trodde nog att jag skulle ändra mig och
vilja spela trumpet som brorsan så de bestämde att jag fick börja med althorn som liknade
valthorn i register men hade samma grepp som trumpet.
Efter ett år ville jag fortfarande spela valthorn och fick då byta. Jag var tio år och fick
släpa det otympliga instrumentet, som hindrade normal gång då klockstycksdelen av väskan
dunkade in i mitt ben hela tiden, till skolan samma dag som gympapåsen fyllde hela
skolväskan. Hornlektionen gavs sedan i pojkarnas omklädningsrum, vilket jag förstått senare
inte var något extraordinärt utan snarare norm - att musiklärare tilldelas de kyffen som ingen
annan vill ha.
Sett i backspegeln så tycks det mig ha varit en hel del trista, hämmande moment i början
av mitt musicerande som kanske bidrog till att jag ganska snart nästan aldrig övade. Jag tyckte
nog egentligen inte att det var så värst roligt men det var i alla fall ett sammanhang jag redan
förankrat mig i, så jag harvade på. Musik var trots allt fortfarande intressant så jag började när
jag var tolv, tretton år att fingra på andra instrument, framför allt då gitarr och bas och hittade
ny glädje i musiken. Jag sjöng mycket också och började skriva egna låtar och spelade rock,
pop och visa.
Jazzen gjorde sitt intåg under följande år och gick från att ha varit något för mig okänt
och oprovocerat töntstämplat till att bli något som jag började digga. Jag köpte en platta med
Jaco Pastorius som jag lyssnade mycket på trots att jag inte riktigt gillade den, jag hade ju hört
att han skulle vara bra så jag led mig igenom hans skiva ett otal gånger tills jag slutligen
började gilla den. Jaco blev sedan min stora musikaliska förebild under resten av tonåren.
En god vän till mig, Johan Lingvall, som spelade piano och jag med elbasen började
träffas och spela jazzstandards på egen hand och lade grunden till ett långt samarbete och en
livslång vänskap. Jag var då sexton år och hade spelat horn i blås- och symfoniorkester och
brasskvintett – bara noterad musik, men frågade nu Johan om jag kunde få prova på att spela
jazz på hornet istället för på basen vilket han mötte med glädje. Vi började testa egna låtar och
jag hade skrivit dikter också i några år som vi tonsatte vilket resulterade i en konsert med
uteslutande eget material där jag varvade bas, horn och sång medan Johan höll sig till pianot.
Konserten blev ett avstamp för duon Johan & Jonas som gjorde sommarturnéer i kyrkorna
följande fyra, fem år. Johan och jag startade även ett rockband där jag spelade bas och sjöng,
skrev texterna och det mesta av musiken.
Vi gjorde ett projekt där vi skrev en låt till förmån för en rysk utvisningshotad familj
som vi spelade in och skickade till utlänningsnämnden. Jag arrangerade låten för sång, piano,
trumpet, horn, violin, viola och cello och arret blev ett slags kvitto på att jag faktiskt ”kan”
musik. Jag har nog alltid tyckt att jag haft potential att komponera, arrangera och spela bra
musik men det är ytterst sällan jag har brytt mig om att bevisa det för mig själv – det har
liksom varit ett obestritt faktum i min hjärna. Och eftersom jag inte utvecklat denna potential
så har världen hunnit ikapp, jag har gått från att vara en av de bästa i min åldersgrupp till att
vara ganska medelmåttig – kvar på en tonåringsnivå. Det är detta jag har brottats med här på
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musikhögskolan, att hinna ikapp den utveckling jag borde ha haft, att åter gripa instrument
och penna och inse att jag halkat efter eller stagnerat.
Vårt senaste musikaliska projekt var Jonas Diktsamling. Jag hade börjat på Kävesta
folkhögskola på klassiskt valthorn och började känna ett behov av att improvisera till
enharmonisk rockmusik samtidigt som jag ville läsa upp mina dikter och ringde Johan. Vi
startade ett band med elorgel, elgitarr, elbas, trummor, slagverk och jag på horn (ibland med
wah-wah och dist) och diktuppläsning. Musiken var uppbyggd på enkla upprepade mer eller
mindre utstakade kompfigurer, ofta öppna för improviserade inslag, som skapade en rituell
känsla som låg till grund för diktläsningen och långa dynamiska solon. Även här skrev jag det
mesta av musiken, delvis inspirerad av Hansson & Karlsson och The Doors samt tidiga
kulturers musik.
Andra kulturers musik är ett intresse som fortfarande växer sig starkare hos mig. Jag tror
det har sin grund i mitt intresse för naturfolk och deras andliga föreställningar. I takt med att
jag började utforska andra kulturer kom även ett intresse för min egen kultur. När jag var
sexton år fick jag höra talas om en viss Bernt Lindström, ko- och bockhornsmakare och
musiker, som har kommit att betyda oerhört mycket för mig och min musikaliska utveckling.
Han introducerade mig i kohornets konster och var faktiskt intresserad av mig, av vad jag
tyckte och tänkte, vilket var en enorm upplevelse. Jag visade mig vara snabblärd och fick följa
med ut och spela med de andra kohornsblåsarna och kulerskorna nästan omgående och
fortsatte med det varje sommar tills Bernt flyttade från trakten.
Vid tiden för Kävesta folkhögskola hade jag hunnit med att spela med både Gävleborgs
Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Symfoniorkester (GUS) samt Södra
Hälsinglands OrkesterFörening (SHOF) där en mängd dirigenter, solister och verk passerat.
Värt att nämna kan vara GUBBs framträdande med Mattias Windemo på Sandviken Big Band
Bang där jag spelade solo utan att skämmas för hela festivalpubliken och GUSs magnifike
dirigent Everett Lee som är den mest fantastiska dirigent av alla fantastiska dirigenter jag
spelat med (däribland Eric Ericsson och Glenn Mossup). Everett var oerhört känslig för vad
varje ögonblick krävde av musiken, ett tempo, ett ritardando, ett crescendo – allt fick precis
rätt proportion i rätt tid och jag kände plötsligt att den symfoniska musiken blev kraftfull och
meningsfull.
Jag var omtyckt, både personligt och som sångare av Kävestas musiklinjes kördirigent
vilken enväldigt satte mig att sjunga första solostämman på den sydamerikanska mässan
Missa Criolla trots att kören var full av kvinnliga sångstuderande. Mässan var skriven för två
höga röster (varken manliga eller kvinnliga), kör och komporkester i sydamerikansk anda med
gitarr, bas, piano och mycket slagverk. Det var en fin upplevelse för mig, att röna sådan
uppskattning för min semiklassiska sång.
Efter Kävesta var jag trött på skolan, valthornet och musiken och slutade i princip helt
att spela. Men följande höst blev jag uppringd av Hälsingesymfoniettan som är en
projektverkande orkester bestående av i huvudsak södra Hälsinglands musiklärare och
Bollnäs folkhögskolestudenter. De behövde ett extra horn och visste att jag fanns i trakten och
hur det var så hamnade jag på första stämman efter att den tidigare första hornisten hela tiden
misslyckats med en svår passage och gett upp. Jag tog upp hornspelandet igen på egen hand
och sökte in på Örebro musikhögskolas ensemblemusikerlinje, inriktning klassiskt valthorn.
I Örebro fanns en bra kör som jag hakade på med en bra kördirigent Solvig Ågren. Där
har jag haft mina största körmusikaliska upplevelser med många bra stycken, framför allt då
Frank Martins mässa som har blivit ett oförglömligt minne där efter varje konsert jag kände
det som att jag var renad, precis som man borde efter en riktig mässa. Musiken var fast
förankrad i Gregorius modala munktradition men bildade med dubbelkör många härliga
dissonanser som var allt annat än traditionella men totalt organiska och dynamiska. Jag kom
även i kontakt med nutida konstmusik och nutida improvisation då en lärare bildade en liten
ensemble för intresserade utanför skolan. Det var som om en helt ny värld öppnades för mig,
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nya idéer och utgångspunkter för improvisation istället för jazzens harmoniska och statiskt
rytmiska. Det hela kulminerade när Lennart Ågren, ovannämnda Solvigs man, ledde oss
genom en föreläsningsserie om nutida musik som avslutades med att vi framförde Karl-Heinz
Stockhausens mästerverk Sternklang en försommarnatt på en kulturminnesplats av forntida
gravar på universitetets område. Verket var fyra timmar långt och skulle spelas från skymning
till gryning ifrån fem scener uppställda i en stjärnformation med en scen i mitten där Lennart
stod och ledde de gemensamma passagerna. Musiken var till huvudsak vokal och utgick ifrån
stjärntecknens namn, man sjöng och spelade på namnens vokalljud igenom
ljudbearbetningsapparatur, till exempel delay och octaver. Stora delar var genomkomponerade
på sitt sätt med fonetisk skrift, dynamik och rytmik men nästan lika mycket var fritt för
improvisationer av olika slag. Strax före gyllene snittet satte en lång improvisation igång med
en slags dikt som beskrev musikens framåtskridande och allt kulminerade till slut vid gyllene
snittet med extatisk musik och fyrverkerier.
Efter Örebro, på mitt tjugotredje år, ville jag ta paus igen i mitt musicerande och
koncentrera mig på andra saker som hade kommit att göra anspråk på mitt vara. Jag levde i
stillhet och gjorde några dagliga övningar för att ta kontakt med en riktigare verklighet.
Musiken gjorde sig dock påmind och jag blev inspirerad att söka till Kungliga
musikhögskolans individuella program med inriktning på komposition och improvisation i
olika genrer, vilket hade varit lite av en dröm under tonåren. Musikhögskolan replikerade att
de inte ville låta mig söka till det efter att ha hört och sett mitt förinskickade material, istället
kallades jag som sökande till jazzmusikerlinjen, inriktning valthorn. Jag funderade in i det
sista på att strunta i hela grejen men bestämde mig till sist att ändå söka, bara på kul. Att det
skulle vara kul var mitt stora fokus, jag hade alltid mått lite dåligt över sökningssituationer
tidigare och bestämde mig för att använda den här sökningen till att befria mig från den typen
av ångest. Detta var mitt huvudmål, vilket jag även lyckades mycket bra med. Att jag sedan
kom in var bara en bonus som kom efter att jag släppt viljan att komma in.
Här på musikhögskolan har jag haft svårt att plocka upp mina tidigare musikaliska
intressen som hade gått på sparlåga ett antal år, drivkraften var liksom borta. Att jag dessutom
hade svårt att ta plats i den sociala strukturen som formats på de andra studenternas respektive
folkhögskola gjorde inte saken bättre. De var tydligt grupperade i svalövgänget, skurupgänget
och även södra latingänget, vilket i och för sig var intressant ur ett människostuderande
perspektiv, men en aning frustrerande för mig som inte kände eller kände till nästan någon.
Till detta kommer även att jag ju egentligen aldrig hade spelat så mycket jazz på hornet och
aldrig tagit en jazzlektion.
Det är egentligen först nu som jag börjar komma in lite grand i mitt liv som jazzstudent
med allt vad det innebär. Jag börjar lära känna några musiker, få lite idéer och hitta lite gamla
musikaliska sporrar men min drivkraft är ny. Det musikaliska stiltje som varit visar sig nu få
mening när den gamla drivkraften nästan dött ut. Den nya drivkraften är renare och ärligare,
jobbar mer för musikens vara än för min eget. Med den tidigare drivkraften har det varit
omöjligt att få något vettigt gjort eftersom allt känts förruttnat, falskt och orent. Det är skönt
att lämna det bakom sig och jag hoppas nu att det ska visa sig allt tydligare om jag ens har
med musik att göra i mitt hjärtas innersta.
Inför examenskonserten
När jag funderade på examenskonserten i somras fattade jag pennan och skrev ned
följande:
”Jag vill skapa ett tillstånd av lyssnande hos mina åhörare, ett lyssnande i kroppen,
bortom intellektet. Ett lyssnande befriat från behovet att kategorisera och döma, där allt som
låter får en självklar plats i var och ens hjärta.
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Det skulle vara skönt att slippa det uppställda separerandet av utövaren och åhöraren.
Jag skulle vilja integrera dessa parter till ett enda, där alla är aktiva för musikens vara.”
Då var jag inne på att göra någon slags ljudupplevelsekonsert med musiker utsprida och
beblandade med publiken där musiken mera bestod av läten och ljud i sådan utsträckning att
även de mer musiklika inslagen skulle uppfattas som bara ljud och tas för det de var. Jag
upplever ofta att musik inte bara upplevs för vad som låter utan även för hur det skulle kunna
ha låtit, alternativt borde ha låtit och då tycker jag att något viktigt har gått förlorat. Det är
klart att man skulle kunna låta det vara åhörarnas problem men jag ville leka med tanken att
försöka hjälpa lyssnarna till att släppa alla förväntningar, alla värderingar och bara ta in det
som verkligen låter. På det sättet blir även annars oönskade ljud till musik. Med den
inställningen kan Stockholms stadsbuller förvandlas till uttrycksfull musik om man alltid bär
med sig den här medvetenheten.
Nog om detta. För närvarande lutar det i alla fall åt att jag gör en vanlig jazzkonsert
ungefär som den jag gjorde som projekt förra läsåret. En kvintett, någorlunda normala låtar,
trevligt mellansnack... Det lutar till och med åt att jag använder samma kvintett som sist och
kanske utvidgar den till septett under halva konserten. I så fall blir det valthorn, trumpet,
piano, bas och trummor med påökning av tuba och tenorsax, vilket jag tycker verkar kunna bli
en rolig sättning. Jag har ganska liten erfarenhet av att skriva för liknande sättningar men
inbillar mig att det är en lagom höjning av ribban inför denna examenskonsert. Det är hit jag
har kommit just nu.
Att varje låt får sin egen karaktär är viktigt för mig. Jag ska försöka utnyttja de olika
instrumentens karaktärer (vilket inte är det samma som schabloner) i arrangemangen och låta
var och en få en röst de kan leva med, även i improvisationsinstruktionerna. Och
improvisationsinstruktioner av olika slag ska det bli. Just att improvisera är det jag finner mest
intressant och lockande i mitt eget musicerande så därför vill jag lägga lite krut på att hitta
spännande ingångar till improvisation. Att komponera och arrangera ligger också nära till
hands så en del mer eller mindre genomkomponerad musik kan man förvänta sig.
Jag skulle vilja genomföra hela det här projektet med allt vad det innebär så egobefriat
så möjligt, det kommer att vara mitt huvudmål. Att vara så ärlig som möjligt mot mig själv i
den musik jag skriver och spelar.
Grov tidsplanering
Jag räknar med att hinna skriva en del innan jul och försöka få till ett par
genomspelningar med ensemblen. Efter jul ämnar jag skriva färdigt samt styra upp en sådär
åtta repetitioner och genomföra en timslång konsert eventuellt på Fasching runt mars, april.
Jonas Eklund, september 2007
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Val av musiker
Jag hade jobbat med Johan Käck, Niklas Barnö, Rasmus Borg och Niklas Wennström
i ett tidigare projekt och tyckte att det fungerade bra. Det var en bra blandning av musiker
som kompletterade varandra, till exempel gjorde sig Niklas Barnös vassa trumpetklang
mycket bra till valthornets luddiga ton. Det skulle vara roligt tyckte jag att fortsätta med den
här gruppen på något sätt men ville samtidigt göra något större och fick så idén att utvidga
blåssektionen med Joakim Milder och Per-Åke Holmlander vilka jag hade velat jobba med
sedan tidigare. Det var inte så svårt att komma fram till just denna utvidgning av
blåssektionen då jag just inte kunde tänka mig några andra instrument vid sidan av mig och
Niklas, förutom sådana instrument där det sällan finns duktiga improvisatörer. Och just dessa
två instrumentlister hade gjort mig nyfiken att känna dem på pulsen.
Om komponerandet
För mig är varje komposition unik. Även om mönster och idéer kan likna varandra
krävs ändå en särskild arbetsordning för varje låt. Jag har efter alla dessa år en bred grund av
uppslag, idéer och erfarenheter från det jag spelat och hört men kan ändå inte bara luta mig
tillbaka och följa i ett redan upptrampat spår. Det vore meningslöst. Istället är det som att
lägga ett aldrig förut lagt pussel där några av bitarna kanske kan verka välkända men
placerade på nya platser, i nya omgivningar fyller de en ny funktion.
Det finns inget sätt att skriva musik på som jag inte skulle kunna tänka mig att prova.
Ofta kan jag få en idé så där hux flux och råkar jag då ha något som liknar ett instrument i
närheten så kanske jag använder mig av det, kanske gör jag det inte, kanske sjunger jag eller
låter det stanna kvar inne i huvudet ännu en tid. Ibland spelar jag fram något på ett instrument,
det kan vara vad som helst, men troligen oftast på piano eller valthorn. Musiken får ju lätt sin
prägel av det instrument jag spelar så ibland kanske jag använder det instrument, eller låtsas
att jag använder det, som är tänkt att framföra kompositionen, ibland kanske jag använder ett
helt annat instrument.
Oftast låter jag bli att tänka på de här aspekterna när jag komponerar för att jag
upplever dem som hämmande bromsklossar, man borde göra si – man borde göra så...
Men ibland kan det främja min kreativitet också, att passa in en gammal idé eller
modell om jag till exempel kört fast.
Om det är så att någon eller några ska improvisera på eller över det jag skriver så
försöker jag ha med det i beräkningarna, det ter sig oftast ganska naturligt, dock inte alltid.
Ibland kan jag se improvisationsmöjligheter i den genomkomponerade musik jag skriver
också men det är inget jag strävar efter.
När jag komponerar är det nästan alltid för att någon viss person eller ensemble ska
framföra det eller att jag tänker mig att en viss ensemble ska framföra det. Det är sällan jag
bara spottar ur mig låtar sådär på måfå och plockar fram i olika sammanhang. Jag skriver
oftast musiken för en särskild sättning, kanske ett särskilt tillfälle, för särskilda personer och
använder mig ogärna av den i andra sammanhang. Min tanke med kompositionen är oftast att
vissa personer ska spela den och om andra personer, eventuellt med andra instrument, ska
spela den så blir det inte längre det jag tänkte när jag skrev den.
Visst kan det finnas en tjusning med att det jag skriver kan få ett eget liv och att andra
människor kan hitta nya saker, lyfta fram andra delar i det, och det kan de mycket väl få göra,
men jag kommer nog att dra mig för att initiera sådant bruk av tidigare kompositioner. Men
om någon på eget bevåg skulle vilja låna någon eller några av mina kompositioner så skulle
jag nog i de flesta fall ställa mig positiv till det.
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Improvisation
Musiken kommer till mig då jag slutar tänka och bara kliver in i ett särskilt rum där
jag inte riktigt kan göra motstånd längre. Och det är inte så att allt kan hända, mycket kan
hända men det är lite som verkligen händer – det är de stigar jag väljer då jag rusar fram
genom snåren alldeles för snabbt för att kunna hålla fast mig och stödja mig någonstans,
bortom all kontroll. Det finns inte tid att väga för och emot utan det är mest bara impulser som
styr och det kan vara ganska läskigt att åka med för jag vet aldrig var jag kommer hamna.
Det här med utgångspunkter för improvisation är något som intresserar mig.
Jazzmusikens rytmik och harmonik kan verkligen göra mig utled och trött, det är en plats där
jag inte är fri. Bara om jag stannar inom ramarna är jag fri. Och så verkar det te sig med all
musik, att om jag bara stannar inom ramen för respektive gerne kan jag vara fri däri. Men jag
önskar mig total frihet utan begränsande ramar och försöker ibland lösa det genom att hoppa
mellan stilar och genrer. Det hjälper egentligen föga men är ändå uppfriskande och ger mig
möjligheter att se nya vyer.
När jag först kom i kontakt med det som brukar kallas för nutida konstmusik och de
nya spännande idéerna om vad man kan improvisera över öppnades en dörr för mig. Än var
det bilder, än var det dikter eller notfragment, allt kunde filtreras genom ett instrument och bli
musik. Och som ett resultat av den process som då sattes igång kan jag uppleva musik
överallt, allt som ljuder kan bli djupt berörande musik, det ligger i betraktarens öra, och som
jag känner nu behöver jag inte längre det som jag tidigare identifierade som musik. Meningen
med att spela och lyssna på musik annat än för musikens skull är som bortblåst när egot är
försvunnet och för musikens skull behöver jag inte spela, den finns ju där ändå. Så i
förlängningen kanske jag helt enkelt slutar min bana som musiker eftersom jag kan finna den
musik jag behöver här och nu. Men kanske kan jag se en fortsättning om jag någon gång får
för mig att av kärlek dela med mig av den musik jag upplever till mina medmänniskor. Men
vem skulle vilja ta emot?
Jag är öppen för alla typer av utgångspunkter för improvisation och till
examenskonserten använde jag mig främst av skrivna instruktioner. Improvisationerna var
ganska styrda av instruktionerna och lämnade inte alltför mycket utrymme åt
improvisatörerna men blev också därför meningsfulla, för att improvisationerna blev en del av
den större helhet som kompositionen utgjorde. De flesta improvisationerna var kollektiva.
Konsertens kompositioner:
Den enträgna flöjten
Det kom till min kännedom att Jocke även trakterar blockflöjt. Strax efter det föddes
olika idéer varav den här mest pockade på uppmärksamheten, kanske delvis på grund av
blockflöjtens karaktär som i sammanhanget tycktes vara liten och späd. Flöjten skulle börja
solo med en fånig liten slinga och bli retad och överkörd av de andra för dess godtrogna
enfald. Först skulle det vara drift med, sen lite mera mobbning och sist, de uppfattar här
flöjtens enträgna godtrogenhet som en ren provokation, skulle de bryta samman i ilska och
fördömande hat. Men till slut skulle de ändå ge med sig, falla till föga och förenas med
blockflöjten på något sätt i detta fåniga tema. Den enträgna vinner, godheten segrar. Jag
tänkte för mig själv: är jag inte en romantiker i alla fall, en riktig romantiker som ser till att
alla får varandra på slutet?
På tunnelbanan tänkte jag ut en liten melodi till flöjten som jag tyckte blev lite väl
avancerad. Innan jag greppade pennan kom jag på att jag kunde skala av den lite grand, och
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det blev nog mycket grand, bara halvnoter! Sen byggde jag på den eftersom; jag kom på att
Jocke kunde bestämma i vilken takt och på så sätt även anpassa sig lite efter retstickornas
intensitet. Till slut var jag framme vid grundmelodin, vidare variationer lämnades åt
improvisationsprofessorn, och det var dags att bestämma vad de andra skulle göra.
Först skulle blockflöjten spela solo, sen skulle de andra börja småretas med ökande
intensitet. Vid tiden för den så kallade grundmelodin skulle trummor, bas och piano börja
kompa i nån fånig swinganda liksom för att driva med blockflöjten som oberörd skulle spela
på och njuta av sin fulländade musik. Efter ett tag skulle kollektivet börja lacka ur och bli allt
mer hotfullt och aggressivt för att till slut, på en given signal resignera och låta flöjten ljuda
och så småningom falla in tillsammans med flöjten i en ljuvlig harmoni, fyrstämmig sats...
Men stopp ett tag. Det funkar inte. Så här kan det inte sluta! Det blir rena rama
Disney. All trovärdighet försvinner. Men hur ska det sluta då? Bara blockflöjt? Något helt
annat? – Det vore nog det bästa alternativet men då försvinner ju lite av låtens idé, att
blockflöjten förblir den oskuldsfulla, oförstörda ärketönten. Den kan inte fortsätta – den måste
vara slut! Hur känns det att sluta här? Jag kommer att tänka på en av Allan Petterssons
barfotavisor: Min längtan, och mitt nyskrivna stycke får ett helt annat djup. Kan vi inte alla
känna igen oss i den här stackars flöjten som tas ner på jorden för sin kärleks skull av en
ogästvänlig värld, där det är så viktigt att få plats inom ramen för ”gruppens” identitet att man
är beredd att offra nästan allt utom möjligen ekonomiska och ärevördiga inkomster? Ingen får
vara så här naiv och anspråkslös och finna glädjen i det lilla. Ingen människa får leva så som
hjärtat lär – det är för enkelt och sticker i folks ögon, den som vågar blir korsfäst!
Hur som helst var låten färdig inom tre timmar från det att jag fick höra om Jockes
blockflöjtstalang.
Hur som haver. Nu har jag i alla fall kompletterat Den enträgna flöjten med fyra satser
till. Det började med en idé för tuba och horn som påminde mig om en gammal idé som gick
att pussla ihop med det nya och Den enträgna flöjten hade aldrig känts färdig. Jag tog mig en
funderare där blockflöjten fick låna karaktären av en sufisk nayflöjt, vilken symboliserar Guds
rena ande, och vips hade jag fått ihop den stora formen med fem olika satser. Efter Den
enträgna flöjten skulle flöjten få möjlighet att uttrycka sina känslor angående den mobbning
och förakt som den just blivit utsatt för (Improvisation). Sen kommer tuba- och hornidén in
där alla övriga instrument börjar fundera om inte den där flöjten har någonting att säga i alla
fall (Indoktrineringen). Efter det kommer tvivel och inre dualism, slitningar mellan två håll –
det gamla och det nya (Hets). Och slutligen segrar det nya, godheten (Resignationen). Alla
följer flöjten vilken blivit en ledstjärna och mästare för de arma omedvetna illusionisterna.
Höst 2007
Det började med en höstpromenad, en känsla och en storform: Lugnt tempo, raka
åttondelar, höststämning. Instrumenten gör entré ett efter ett med upprepande tema – tuba,
horn, sax, trumpet. Trumsolo till blåsbakgrunder. Bygg. Pianosolo, bas in, blås ut, bas och
trummor kompar. Hornsolo – blåsbakgrunder, trumpet tar över solo med högre intensitet och
blåsbakgrunder. Klimax. Huvudtema, avslutning.
Det här var min idé och den har jag följt ganska bra, den bara kom över mig i
höstskogen: så här ska det vara. Arbetet kom sen, att bestämma exakt hur allt skulle te sig var
inte alltid så lätt. Jag brottades ofta under den utdragna skrivprocessen med frågor som: är det
tillräckligt bra? Duger det överhuvudtaget något till? Ska jag verkligen ägna mig åt musik?
Finns det någon annan tanke med mitt liv? Dessa frågor gjorde inte arbetet lättare och
försinkade mig. Jag hade svårt att ta beslut och gå vidare. Istället blev det att jag nötte och
nötte mer eller mindre oengagerat utan att egentligen lyssna vad jag höll på med. Jag var
oerhört stressad över den eventuella frånvaron av kvalitet som den färdigställda
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introduktionen kunde påvisa samt den uppenbara kvalitetsbristen i mitt pianoklinkande som
kom av min brist på engagemang och ärligt lyssnande.
Att arbetet blev långt kan också ha sin förklaring i att jag var tvungen att vänja mig vid
och förhålla mig till den musik som hade uppstått. Jag hade ju förvisso en idé men den var
nog egentligen rätt luddig och det ljudande resultatet blev ofta ganska annorlunda än vad jag
hade kunnat förutse vilket i och för sig inte behöver vara något negativt. Men jag hade svårt
att anpassa mig till de ljudande klangerna, de förtydligade klangerna som kom ifrån grumliga
känslor och kläddes i konkreta toner.
Efter en tid i Stockholm kom jag i alla fall tillbaka till höstskogen vid mitt
föräldrahem i Hälsingland och satte mig och gjorde klart låten framför barndomspianot där
jag även skrivit inledningen. Det var skönt att bli klar, bli av med eländet och jag tror att den
blev rätt okej. Jag har ju inte hört den med ensemblen än men jag tror nog att jag ska slippa
skämmas.
Bön för Tibet
Det här är den låt som jag har haft svårast att låta bli att skriva. Det är något med hela
situationen i Tibet i kombination med det som hänt och nu händer i Kina som gjort att den här
idén inte velat lämna mig. Det skulle förvåna mig om någon kommer att uppskatta att höra
den.
Den består i alla fall av en munkkör, vilken vi försöker imitera så gott det går, som
stilla mässar sin entoniga bön och emellanåt avlöses av lamatrumpetsimitationer, en mäktig
bastrumma och skrammel, jag har en CD med autentiska förebilder som jag lånat lite idéer
från. Efter en stunds mässande i klostret kan vi höra den kinesiska armén annonsera sin
ankomst med en melodislinga jag skrivit i kinesisk anda, även här har jag haft en förebild på
CD för att försäkra mig om en viss traditionell autenticitet.
Melodislingan ackompanjeras av mer och mer tilltagande ångestladdade skrin, en
marschtrumma kommer in, även melodiinstrumenten sällar sig till den ångestladdade
klagokören, ett klimax uppnås och det hela tonas sakta ned. Munkkören tar vid med en ny bön
och visar på fortsatt obruten verksamhet trots den brutala ockupationen. Här avlöses
munkarna emellanåt av tibetanska oboeimitationer, samma bastrumma och skrammel och allt
avslutas med att även lamatrumpetsimitatörerna hakar på de övriga instrumenten.
Bock- och kohornsimprovisation
Jag har spelat på vallhorn i skogarna om somrarna i tio års tid och det har varit en
viktig del av mitt musicerande och mitt fortsatta liv. Efter att ha tagit några lektioner av min
gamla läromästare Bernt Lindström genom Kungliga musikhögskolan så fick jag en idé om att
ta in dessa horn i ett annat sammanhang utan att göra alltför mycket våld på traditionen. Jag
har egentligen alltid bara improviserat på hornen och inte brytt mig om att lära mig några låtar
så det föll sig ganska naturligt att improvisera så här med ett annat ljudlandskap än skogens i
bakgrunden. Bockhornet är stämt i f#-moll och kohornet i d-moll och jag kom på att jag
kunde sammanbinda dem med borduntonen D i basen, vilket gör något liknande D-lydisk, f#moll över D, som genom ett litet pianosolo i just D-lydisk övergår i d-moll när kohornet
kommer in. Moll syftar här på det variabla vallhornsmodus som är möjligt att frambringa på
dylika instrument.
Repetition 1 – Tisdag 22 januari
Jag var nervös dagarna före repetitionen för hur mina idéer skulle fungera. Hur skulle
till exempel Bön för Tibet låta? Hur fungerar samspelet i Höst 2007? Skulle Den enträgna
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flöjten hålla ihop? Går blockflöjtsstämman överhuvudtaget att spela? Det var frågor som
rörde sig i huvudet. Och en annan fråga: Kommer alla att dyka upp? Att Rasmus inte kunde
komma var redan klart. Jag ansåg ändå att det var viktigt att komma igång och att vi nog
kunde klara oss ganska bra utan ett piano, så därför beslöt jag att repetera i alla fall.
Väl där var det bara att vänta och inom en kvart hade alla synts till. I väntan på de sista
indroppande började vi med att försöka härma lamatrumpeter och lyssna lite till tibetanska
böner. Tuban, basen och hornet skulle utgöra lamatrumpetssektionen och jag hade uttänkta
idéer om hur vi skulle göra för att få det att låta någorlunda likt. Mina idéer visade sig fungera
ganska bra.
När alla hade dykt upp började vi med Höst 2007 därför att den är mest lik en vanlig
låt och erbjuder goda möjligheter till samspel. Vi kom igenom den ganska kvickt och
smärtfritt tackvare de goda medmusikerna och låtens lättydda noter. Jag spelade in en version
för att lyssna på efter repetitionen (jag spelade även in versioner av de andra låtarna vi
repeterade).
Nästa stycke blev Den enträgna flöjten med sina många delar. Vi gick igenom och
spelade igenom varje del för sig. 1. Den enträgna flöjten: Vi gjorde en enda genomspelning av
denna, delvis på grund av den eviga tidsbristen och delvis för att den är ganska tillåtande
ifråga om tolkningar. Efter genomspelningen hade jag i alla fall en del kommentarer – jag
behövde precisera mina instruktioner både för mig och mina medmusiker. Jag kommer vara
mer precis till nästa repetition. 2. Improvisation: Joakim spelade helt kort och vi hade inga
kommentarer. 3. Indoktrineringen: En del att jobba på för att få den att hålla ihop. Horn- och
trumpetpassagen med ritardando och accelerando behöver samköras och nötas. Ett piano
kommer att tillföra stabilitet. En ”fusknot” till blockflöjten ska fixas (transponerad). I flöjtoch tubapassagen där jag hade tänkt att det inte skulle göra så mycket, eller till och med vara
lite bra, att tuban skulle låta lite klumpig i förhållande till den fjäderlätta flöjten blev det en
nästan motsatt effekt. Per-Åkes tuba lät nästan fjäderlätt medan blockflöjten var den
klumpigare av de två! Jag fick en klarare uppfattning om vad pianot och basen ska göra i
slutet. 4. Hets – 5. Resignationen: Ganska lovande genomspelning men det finns ännu lite att
önska vid övergången från Hets till Resignationen där det ska låta som att vi snubblar och
faller.
Avslutningsvis blev det Bön för Tibet vilken var den sista jag ville prova (förutom en
bock- och kohornsimprovisation som inte hanns med). Vi gick igenom delarna var för sig.
Mycket av tiden gick åt till att hitta rätt ljud för att efterlikna beende tibetanska munkar och
deras instrument men vi hann provspela de olika delarna lite grann också. Jag hade idéer om
hur alla ljuden skulle efterliknas vilket gjorde att vi kom framåt med någorlunda hastighet.
Den största bristen i vår ensemble är avsaknaden av en gigantisk bastrumma vilket skulle
kunna lösas med att släpa en grand casa med till Fasching men jag vet inte om det är värt
besväret. Vi gick igenom instruktion för instruktion och provspelade om vart annat och tog
problemen när de dök upp. Något annat som dök upp, till min stora förvåning och förtjusning,
var att flera av mina medmusiker hade något att säga om situationen i Kina och Tibet. Jag
förde inte detta på tal utan det kom från de andra som helt utan vidare började prata. Det var
som om jag inte var ensam i mitt medlidande med Tibet och min skepsis till Kina.
Handledning 1
Efter repetitionen hade Joakim och jag handledarsamtal där det mest konkreta som
dök upp var att faktiskt använda pianot på Bön för Tibet. Jag hade egentligen tänkt sätta
Rasmus på slagverk men efter vårt samtal tänker jag prova med preparerad flygel för att
simulera strupsång, något kinesiskt stränginstrument och träblock. I övrigt talade vi mer om
musiken i generella drag vilket jag tycker både känns frustrerande och inspirerande.
Frustrerande för att det vi pratar om kan vara svårt att sätta in i detta sammanhang och direkt
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applicera på examensarbetet, inspirerande för framtida skapande och musicerande. Jag både
vill och inte vill ha konkreta förslag och åsikter om den befintliga musiken. Jag vill ju inte att
Joakim ska gå in och peka med hela handen och förändra det jag kommit med till något som
inte är jag men samtidigt vore det skönt med ett mer konkret bollplank där det även fanns
utrymme för diskussion om det befintliga estetiska.
Reflektion 1
Efter första repetitionen med en ny ensemble under min ledning tycker jag ofta att det
har gått väldigt bra och efter andra brukar jag tycka att vi har fått börja om från början igen.
Att jag tycker att det går så bra vid första repetitionstillfället beror nog till stor del på mina
extremt låga förväntningar. Jag får för mig att vi knappt kommer att komma igenom något av
det jag kommit med om det ens verkligen blir något av med någon repetition. Detta var även
fallet inför denna repetition och som vanligt tyckte jag att det hela gick mycket bra! Men efter
att ha lyssnat igenom inspelningarna från repetitionen en gång tyckte jag att det lät
förskräckligt. Och nu nästan en vecka senare tycker jag att det inte är så dumt ändå med tanke
på våra förutsättningar. Jag tror nu åter att det kan bli en bra konsert.
Repetition 2 – Tisdag 19 februari
Många sena ankomster. Mycket kort om tid. Samt en del bortslarvade noter. I väntan
på att alla skulle dyka upp började vi nöta horn- och trumpetpassagen i Indoktrineringen med
viss framgång och när flera ensemblemedlemmar anslutit sig fortsatte vi att arbeta med denna
sats, grundligt och från början. Vi saknade dock ännu en basist, vilken hade problem med ett
signalfel på tunnelbanan och anlände först en timme och femton minuter efter utsatt tid.
Efter att ha bökat oss igenom Indoktrineringen gick vi vidare med Hets och
Resignationen och började med övergången mellan dessa båda satser, jag blev aldrig nöjd
med den under förra repetitionen. Vi provade lite olika sätt tills det började utkristallisera sig
en lösning när jag förnamm att det var en rejäl accent ifrån trummorna på den etta som skiljer
de båda satserna åt som jag saknade. Efter det tog vi de båda satserna rakt igenom med några
kommentarer efteråt.
Den enträgna flöjten blev nästa sats och vi började mitt i. Jag ville reda ut en del
oklarheter och förtydliga en instruktion som jag lät passera under förra repetitionen på grund
av tidsbrist (instruktionen om urfånig swing). Det blev en bättre och tydligare struktur vilket
även var mitt syfte med att trycka på just den här punkten. Efter en genomspelning fortsatte vi
vidare med de följande satserna Improvisation och Indoktrineringen utan nämnvärda
kommentarer.
Bön för Tibet var nästa låt på tur eftersom Höst 2007 inte lät sig spelas då
tenorsaxofonisten inte behagade föra med sig sina noter till repetitionen. Vi hann känna lite på
den första delen innan Per-Åke var tvungen att gå. Den hänger fortfarande lite i luften
eftersom vi inte har haft någon möjlighet att göra någon genomspelning ännu, framförallt den
första delen hänger i luften. Den andra delen lyckades vi i alla fall spela igenom, dock utan
tuba, men jag är ännu inte nöjd med det mest kaotiska partiet och jag vet inte riktigt hur en
lämplig lösning skulle kunna se ut. Det blir något att grunna på till nästa repetition. Del tre
hanns inte med denna gång och det ska bli intressant att se hur långt vi kan tänkas komma
under nästa repetition.
Handledning 2
Handledning även denna gång i anslutning till repetitionen. Jag tvivlade på musikens
nödvändighet och rätt att existera och även eventuella åhörares intresse för den musik jag nu
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har skrivit inför denna konsert. Joakim hävdade musikens rätt, att den är mer meningsfull än
mycket annat. Att den har en förmåga att tala till oss mer direkt än orden, att den når förbi
intellektet. Han var även positiv till att jag försökt hålla mig ur vägen för den musik som ville
skrivas utan att blanda in mitt ego så mycket och skriva saker som jag tror skulle gå hem och
göra mig populär.
Reflektion 2
Även om jag lyckas få Audiotorium Rex att gestalta mina idéer ganska bra är jag lite
skeptisk till hur en åhörare skulle reagera. Hur skulle jag själv reagera om jag hörde något
liknande? Joakims ord om att vara ärlig mot mig själv och i min kommunikation med andra
känns trösterika. Denna kommunikation måste vara mer meningsfull än den där man bara
försöker säga det som man tror förväntas av en eller som man tror ställer en i bättre dager. Det
är på något sätt den enda kommunikation som är värd att kommuniceras.
Men jag är fortfarande kluven till om det överhuvud taget är meningsfullt att
vara en i den ofantligt stora mängden som försöker tvinga på andra människor sin musik
liksom souvenirförsäljare på någon turistort som bara är ute efter dina pengar. Varför vill jag
spela upp musiken för andra? För att överhuvud taget få höra min musikaliska vision? Är jag
ute efter någonting från min publik? I så fall vad? Är inte behovet av musiker mättat? Är där
inte fler som vill musicera än som vill konsumera musik? Får jag då plats? Och vem petar jag
åt sidan om jag tar plats? Någon som är mer kompetent i att kommunicera musik än jag?
Borde jag avstå min plats till förmån för någon annan???
Repetition 3 – Söndag 2 mars
Jag träffade Johan Käck, vår kära trumslagare, nere i tunnelbanan och vi hade sällskap
till repetitionslokalen. På vägen genom slagverkskorridoren hittade vi en Grand casa som stod
och skräpade. Vi beslöt att släpa med den till repetitionen med tanke på Bön för Tibet som
förmodligen skulle ha mycket att vinna på att ha en sådan med. Många kom i tid men två var
sena, särskilt den ohängde Niklas Barnö som passade på att ligga kvar en halvtimme extra i
sängen. När väl alla hade kommit bjöd jag dem två alternativ: Endera göra en genomspelning
av hela Den enträgna flöjten eller börja en ordentlig genomgång av Bön för Tibet. Ensemblen
valde det första alternativet och vi körde igång. Det gick rätt hyfsat fram till Indoktrineringen
där de vanliga problemen uppstod, jag bestämde då att skjuta problemen på framtiden och
fortsätta genomspelningen. Efteråt hade jag några kommentarer men på det stora hela funkade
den ganska bra.
Efter det satte vi tänderna i Bön för Tibet och jag flyttade mig från blåssektionen till
mitten av ensemblen föra att kunna höra bättre. Det var en påtaglig skillnad faktiskt som
dessutom gjorde mig mer positiv, det lät bättre en jag trodde. Vi började med andra delen,
Kinas intåg, där jag hade kommit underfund med hur jag ville ha det och hur vi skulle göra för
att komma dit. Tidigare hade jag omedvetet inte varit på det klara med hur det skulle vara
men förra repetitionen blev jag medveten om det och i tiden mellan de båda repetitionerna
funderade jag lite över vad som var fel. Jag styrde även upp första delen genom att bestämma
lite mer för att slippa cue:a så mycket. Vi jobbade oss grundligt genom hela Bön för Tibet bit
för bit och det klarnade för oss alla hur allt hängde ihop. Det som känns olustigt är bara att jag
är rädd att några ska glömma bort delar av det vi kommit överens om, det har hänt förr, och
det är lite läskigt med tanke på att nästa rep är samma dag som konserten.
Vi gick vidare med Höst 2007 och jag förtydligade lite instruktioner och påminde om
en del saker vi pratade om under första repetitionen. Det gick ganska bra med endast små
oklarheter som reddes ut utan större olägenheter. På grund av låtens lättydda noter har vi inte
behövt repetera den så mycket vilket kan komma att ställa till med problem vid konserten.
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Klockan var förvånansvärt lite när vi hade kommit så här långt, så jag beslöt att ta
fram mina bock- och kohorn och instruerade till en improvisation som jag hade grunnat lite
på. Det var enkla instruktioner om ett slags fäbodvänligt ljudlandskap och vi spelade igenom
den bara en gång och kände inte att den behövde jobbas på mera.
Tillbaka till Indoktrineringen. När vi faktiskt hade lite tid över så kunde vi börja med
lite detaljarbete och få till alla passager så att de satt för stunden i alla fall. Det kändes skönt
att få jobba igenom den lite bättre. Efter det gick vi även tillbaka till Bön för Tibet och körde
igenom och förankrade de delar som mest hängde i luften. Och när tiden var ute kändes det
som om vi hade börjat greppa det mesta av musiken och det var som lite hoppfullt när vi gick
skiljda vägar, men vad mina medmusiker, och även jag, verkligen kommer att komma ihåg
när det smäller visar sig med all sin tydlighet när vi ses nästa gång, på konsertdagen...
Handledning 3
Frågade helt kort om mellansnacket och fick några tankar med mig hem.
Reflektion 3
Efter att ha lyssnat på repetitionen fick jag ytterligare klart för mig hur jag ville ha det
och noterade en del för att ta upp på nästa repetition.
Repetition 4 – Måndag 17 mars
Samma dag som konserten. Jag har varit på skolan och hämtat en grand casa (stor
orkesterbastrumma) till Fasching där konserten och repetitionen ska hållas. Per-Åke är som
vanligt i god tid och övriga droppar in eftersom. Vi kommer igång sent omsider och repeterar
programmet från början till slut. Först ut är bock- och kohornsimprovisationen. Jag upprepar
mina instruktioner från förra repetitionen och genomspelningen fungerar utan problem. Nästa
låt är Höst 2007 och Per-Åke föreslår att han kan spela ett litet tubasolo innan han sätter igång
med själva låten. Vi kommer överens om att han börjar improvisera i slutet av bock- och
kohornsimprovisationen och fortsätter direkt med Höst 2007. Genomspelningen går bra i stort
sett och vi bestämmer antalet solovändor.
Sen blir det Bön för Tibet. Där hade jag lite synpunkter efter att ha hört senaste
repetitionen. Framförallt var det viktigt att hitta lugnet i munksången och karaktären av Kina.
Den enträgna flöjten får avsluta det hela. Jag talade om mina åsikter från förra repetitionen
och sen drog vi igenom första delen, Den enträgna flöjten, och tredje delen, Indoktrineringen.
Eftersom klockan var mycket och de andra delarna har brukat fungera bra så hoppade vi över
dem och lät ljudtekniker Pavel rigga klart ifred. Efter riggningen var det soundcheck och vi
kollade något ställe med altblockflöjten och provade snabbt rumsförstorande effekter till
bock- och kohornen.
Konsert
Fasching annonserade i de sedvanliga tidningarna, hade info på hemsidan samt en
affisch utanför dörren. Jag i min tur hade gjort en egen affisch som sattes upp på skolans
anslagstavlor (se bilaga). Hur vi skulle placera oss på scenen var en lätt löst fråga, inte många
alternativ fanns till hands. Bön för Tibet utgjorde modellen: kontrabas, piano, tuba och
valthorn utgjorde en munkkör varför vi stod tillsammans och sopransaxofonen och trumpeten
utgjorde tibetanska oboestämman. Jag ville stå i mitten av blåssektionen och tyckte att
trumpeten i form av sin ledande höga stämma skulle göra detsamma.
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Figur - banduppställning.
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Jag hade länge funderat på vad jag skulle säga mellan låtarna om vallhornen,
konflikten i Kina och Tibet och sufiernas idé om den gudomliga nayflöjten men hade inte
kommit fram till något bra. Efterhand blev det mer och mer att jag tänkte att jag inte
förbereder något särskilt utan säger det jag vill säga i stunden. Jag hade ju ändå funderat
ganska mycket och kände att jag nog hade på fötterna för att inte låta helt ko-ko i alla fall.
Innan vi skulle gå på scenen stötte jag på Ulf Adåker och han pratade just om att
musiker i största allmänhet pratar för lite om sin musik. Man kan till sig mer om man får lite
bakgrund, tyckte han. Jag tog till mig av hans ord, vilka blev en sista knuff i ryggen, och
stegade fram till mikrofonen och tog till orda. Nervositeten steg och jag kände att jag darrade
lite och inte riktigt visste vad jag skulle säga. Jag tror att jag hasplade ur mig något om
vallhornens tradition i alla fall och sedan satte vi igång att spela.
Bock- och kohornsimprovisationen fungerade bra på det stora hela man jag fick för
mig att spela en del särskilt höga och svåra toner som inte riktigt blev som jag hade hoppats.
Höst 2007 blev väldigt långsam och Per-Åke blev ett slag tidig en bit in i temat men vi fick
kontakt och han rättade snart in sig i ledet igen. Det långsamma tempot medförde även en del
problem med bakgrunderna till valthornsolot, någon eller några i blåssektionen råkade
dubblera tempot men de lyckades reda ut det igen och så att vi kunde komma vidare. Jag var
fylld av tankar och åsikter om hur man borde spela när man improviserar från mänga olika
lärare. De lärare som jag haft senast spökade mest, jag hade svårt att släppa loss. Jag gjorde
även en del onödiga missar på det skrivna men det långsamma tempot var ändå det som
kändes tråkigast. Applåd.
Jag började prata om situationen i Tibet och det flöt på ganska bra. Publiken var med
på noterna direkt, och det kunde jag vara säker på, på grund av munkarnas och studenternas
demonstrationer i Lhasa. Jag försökte prata från hjärtat, kortfattat, essentiellt, utan att sväva ut
i blödig sentimentalitet. Jag fick applåder efter mellansnacket. Framförandet av Bön för Tibet
blev nog helt okej. Jag kände mig ganska lugn men ibland kom det hjärnspöken och ibland
drogs jag med av musiken. Applåd.
Jag pratade kort om bakgrunden till Den enträgna flöjten, om sufismens idé om
nayflöjten. Sen drog vi igång med sista låten för kvällen. Vad jag minns så var det inga större
fel med den. Applåd, tack och bock.
Reflektion
Jag fick mycket positiv respons av några få som verkligen blev berörda på riktigt. Vad
den stora massan tyckte vet jag inte men de här få som uttryckte så mycket uppskattning fick
mig att minnas vad musik egentligen handlar om: Att bli berörd. Så många lärare jag haft
genom alla dessa år, hur många har ens nämnt denna faktor? Detta att bli berörd i
kombination med att på djupet skåda människans behov av musik borde genomsyra all,
verkligen ALL musikundervisning på ALLA nivåer. Och gör det inte det så handlar det inte
om musik utan om matematik. Lärarkåren på Kungliga musikhögskolan i Stockholm kan i
generella drag inte stoltsera med att undervisa i musik. Musicerandet och lärandet om
Musiken är nästan helt och hållet lämnat åt studenterna, själva undervisningen rör nästan bara
det rent intellektuella.
Är det konstigt att så få vill lyssna på jazzmusik nuförtiden? Musicerandet och
musikskapandet speglar samhället i övrigt som intellektualiserats på alla plan. Tilltron på
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intellektet är skrämmande, absurd och grotesk och förödande för både musik och samhälle.
Bättre vore om alla vore intellektuella idioter men hade själ och hjärta. Jämför gärna med
många gamla legender i musikvärlden som spelar helt åt skogen vad gäller teori och logik
men spelar med sådant eftertryck att man håller på att smälla av. Visst kan man bli berörd av
att någon är musikaliskt smart men den beröringen är snarast en berömmelse av ens egen
musikaliska smarthet och förståelse av musiken. Det är en helt annan sak att bli berörd av
musikens själ som kan göra en helt uppriven och färdig genom en enda ton eller fras. Då får
man känna att man lever och det är en mycket viktig musikalisk egenskap. Bra musik behöver
på inget sätt vara intellektuell, snarare tvärtom. Den intellektuella förståelsen av musik står i
många fall i vägen för en ren upplevelse av musik och förminskar och förmänskligar det som
annars kan tala om det ogripbara.
Min egen insats under konserten var inte vad den borde vara. Jag hade strävat efter att
blanda mig i musiken så lite som möjligt när jag komponerade och låta musiken på något sätt
få vara som den ville men hade inte jobbat lika medvetet med det när det gällde själva
spelandet. Jag spelade full av förutfattade uppfattningar om hur man borde spela för att det
ska bli bra och det är ingen angenäm utgångspunkt när man ska till. Genom konserten har jag
fått upp ögonen för detta problem lite extra och känner mig böjd att verkligen börja jobba på
den biten. Jag måste ta ett steg tillbaka även på den här punkten, släppa egot och förtrösta.
Lyssning på konserten
Idag den 3 maj 2008 har jag lyssnat på en inspelning från konserten. Varför det har
dröjt så länge innan jag lyssnade vet jag inte riktigt. Jag har dragit mig lite för det och
egentligen inte haft någon lust och jag när jag lyssnade tyckte jag att det var ganska tråkigt.
Det var ointressant på något sätt jag visste ju hela tiden vad jag hade att vänta mig, jag var ju
där och hade rätt bra koll på vad som hade hänt.
Jag inledde med att tala lite osäkert utan att egentligen säga någonting. Bock- och
kohornsimprovisationen lät trög och trist, jag hade inte alls samma frihet som jag kan ha när
jag spelar ensam i skogen. Ingen magi. Höst 2007 var extremt långsam och höll
överhuvudtaget inte ihop av den anledningen. Istället för en ljuv hymn blev den till en
utdragen plåga.
Jag lät som regel mycket alvarsam under mellansnacken, så även inför Bön för Tibet,
men jag vet att jag inte såg så allvarlig ut, så det var inte så där outhärdligt tungsint och
allvarligt för de stackare som var där som man kan tro om man bara lyssnar på inspelningen.
Så här i efterhand tycker jag ändå att det kändes rätt att inte förbereda något särskilt utan säga
det som föll mig in just då. Bön för Tibet tyckte jag lät bra på det stora hela, både vad det
gäller komposition och framförande. Visst finns det saker att påpeka också här men jag kände
mig ändå mest nöjd med den här låten.
Den enträgna flöjten hade också sina stunder. Den glimmade till ibland men hade även
en hel del transportsträckor där det brast ömsom i kompositionen och ömsom i framförandet.
Det kommer nog att dröja mycket länge innan jag lyssnar på det här igen.
Thinking in jazz, Paul F. Berliner
Jag valde att läsa kapitel tretton – Give and Take: The Collective Conversation and
Musical Journey och kapitel fjorton – When the Music’s Happening and When It’s Not:
Evaluating Group Performances. Mer meningslös litteratur får man leta efter. Det har inte gett
mig någonting att läsa dessa kapitel och jag kan inte begripa vem boken är tänkt att läsas av.
Vem har karl´n skrivit för? En vanlig medborgare som läste boken utan att ha egen erfarenhet
av det Berliner skriver om skulle aldrig kunna förstå vad han menar medan vi som har
erfarenhet av det inte behöver läsa eftersom vi redan har den kunskapen han åsyftar. Så var
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det i alla fall för mig. Allt som står är bekant och lätt för mig att förstå, ingenting är nytt,
ingenting tillför någonting till det jag redan visste.
Därför var det outhärdligt tråkigt att läsa detta och inte blev det bättre av alla käcka
citat som bara får det att vända sig i magen på mig, för att inte tala om den skrattretande
figuren 13.1 som beskriver bas på fjärdedelar, hi-hat på två och fyra samt ride som spelar den
typiska swingrytmen, med förklaringen som följer blir det bara för mycket. Om jag vore
Berliner skulle jag skämmas å det grövsta för att jag satte in den figuren i min bok, jag skulle
rysa av frossa varje gång jag påmindes om den, om vilken idiot jag hade varit. Vad gör den
där? För vem finns det notexemplet? Återigen, en icke notkunnig har ingen som helst nytta av
den och naturligtvis inte heller den notkunnige!
Det intygades även vid kurslitteraturens presenterande att boken skulle kunna vara till
nytta även för dem som inte var inne på ren jazzmusik, vilket jag så här i efterhand betraktar
som en lögn. I de kapitel jag läste fanns inte ett spår av något som skulle kunna vara av
intresse för icke jazzintresserade personer. Texten var proppfull av namn på mer eller mindre
kända jazzmusiker som citerades flitigt, av vilka jag kanske kände till en tredjedel. Men de
citat som kom från bekanta musiker var ändå lika ointressanta som de från de obekanta.
Jag har egna erfarenheter och har inget som helst behov av att läsa om vad en massa
gamla jazzstjärnor kände när de spelade med den och den, där och där. Och det har inte att
göra med att jag är ointresserad av andras erfarenheter, jag lyssnar gärna och samtalar gärna
med andra människor om just Erfarenheten, men för mig är det en enorm skillnad att möta en
annan människa och att läsa om vad vemsomhelst har sagt någon annan gång till någon
annan. Vemsomhelst? – kanske ni frågar då. Är till exempel Miles Davis vemsomhelst?
Ja, för mig är han det. Han var visserligen en extraordinär musiker men som människa
och talare tycks han vara en medelmåtta bland andra. Är Miles Davis erfarenhet viktigare än
min? – frågar jag tillbaka. Ja, för honom, är mitt svar, men att min erfarenhet är viktigast för
mig. Faran med den här typen av böcker är att man kan förväxla musikerna med deras person,
att det är bättre om man tänker och tycker som någon berömd gammal legend än om man
tänker som sig själv.
Ett bättre val av kurslitteratur kunde vara Spela fritt av Stephen Nachmanovitch som
faktiskt handlar om musik, skapande och den Egna erfarenheten (märk väl - inte en massa
gamla föredettingars erfarenheter av en alldeles särskild musikstil som inte riktigt finns kvar
mer än hos en skara medelålders nostalgiker). Spela Fritt ser musiken i ett bredare perspektiv
där jag tror att faktiskt alla kan tillgodogöra sig något, man behöver inte vara insnöad
jazzmusiker för att få någonting med sig, även en frisinnad skomakare eller ingenjör kan ha
glädje av boken.
När jag ändå läste i boken drog den upp en del genomgripande kritik mot Kungliga
musikhögskolans jazzinstitution. Är institutionen rädd för Musik? Jag tror nästan det efter att
ha tagit del av institutionens undervisning. Det jag saknar är undervisning om den ogripbara
musiken, hjärtats musik som talar om gudomliga ting där egot får en perifer plats och
Musiken får stå i centrum. Undervisning i hur man väcker sin inneboende kreativitet och
hittar sina egna vägar till sitt eget hjärtas innersta musik.
Det är omöjligt att undervisa om sådana ting, särskilt som det gäller var och ens
individuella väg mot sina egna mål, kanske någon invänder. Inte alls säger jag. Det är fullt
möjligt och mycket, mycket önskvärt och meningsfullt för alla, både lärare och elever. Det är
det här som är Musik, inte blockackord, standards eller polyrytmik. Även om det gamla
intellektualiserade undervisningen också fyller sin funktion så måste minst hälften av all
undervisning röra det som egentligen är Musik, annars råder obalans och de musiker som
spottas ut i arbetslöshet är musiker som förutom att de är arbetslösa inte kan tala från hjärtat
utan bara med hjärnan och en musiker som inte kan tala med hjärtat är ingen musiker alls.
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Har jag lärt mig nåt?
Jag hade aldrig förut komponerat musik på det här sättet, varken blandat klassisk
stämföring med jazz så påtagligt och så totalt utgått från en formidé som i Höst 2007 eller
använt mig av skrivna instruktioner med kompletterande notfragment som i Bön för Tibet och
Den enträgna flöjten. Och så här i efterhand känner jag mig friare i min syn på musikaliska
möjligheter i komponerandet än tidigare. Jag gick över en tröskel och tog chansen, kanske den
sista, att verkligen testa innerliga idéer utan censur och hämningar. För rent krasst, vem vill
egentligen höra något sådant som det här? De är nog inte många, men säkert finns det några
och bevisligen blev en liten skara åhörare verkligt berörda på djupet. De kom fram till mig
med glödande ögon och intygade att de hade upplevt något alldeles särskilt.
Här är ett e-mail jag fick tisdag 25 mars, en vecka efter konserten.
Tjena!
Var på er konsert på Fashing i förra veckan. Gick egentligen dit för andra
gänget, och har sedan tidigare haft väldigt svårt för modern konstig jazz.
Det var emellertid något som hände när du började prata om andra låten Prayer for Tibet. Plötsligt kändes det angeläget, så när ni började spela
så lyssnade jag på ett öppet sätt. Och vilken fantastisk musik! Verkligen!
Satt i ett meditativt tillstånd hela låten, och hade en jazzupplevelse på
en för mig ny nivå. Tibetfrågan känns väldigt angelägen - jag, liksom du
och jag förstod saken rätt, har i och för sig tänkt rätt mycket på Tibet
redan tidigare. Men nu i synnerhet. Timing! Antar att du har skrivit på
Avaaz' protestlista? En bra grej annars. Nästa låt - nay-flöjter och
sufi-mystik - tilltalade mig också. Skönt med en lite lättsammare
avslutning. Eller mer intellektuell, om man så vill.
Så, tack för konserten!
Det är svårt att sätta fingret på exakt vad jag har lärt mig – det är ju inte så att igår
visste jag inte vad ett fikon var men nu vet jag det. Det är snarare så att jag har växt lite grand
med dessa nya erfarenheter och fått en djupare förståelse för mig själv och för musiken.
Jonas Eklund, maj 2008
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