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Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete var främst att jag ville utveckla min 
kompositionsteknik och försöka skapa ny intressant musik. Jag har under senare år 
velat åt någonting i musiken jag skriver som jag inte har kunnat sätta fingret på. 
Nånting som gör den större och mer självklar, och som gör att det känns som en 
färdig komposition istället för en skiss som ska omge en improvisation. Den ska 
självklart fortfarande innehålla mycket improvisation, men den ska på något sätt vara 
mer substansrik och ”färdig”. 
  En stor inspirationskälla för mig har alltid varit Charles Mingus, både som basist och 
som kompositör och jag har alltid fascinerats av hans längre, svitliknande 
kompositioner. Jag tycker om hans kortare ”tema-solo-tema”låtar också, men jag 
gillar stora, nästan svulstiga stycken musik som tar stora vändningar. Jag tror det 
började när jag gick gymnasiet och lyssnade mycket på symfonisk rock som King 
Crimson, Anekdoten och Frank Zappa (om man får stoppa in Zappa i det facket). 
  En av mina stora svagheter i skrivandet är harmonik, och jag har i och med det här 
arbetet försökt komma över någon slags tröskel där jag kan känna mig bekväm i vad 
jag skriver och inte bara skriver på ett ungefär, för att sedan ge hela det klangmässiga 
ansvaret på pianistens kreativitet. Jag tycker om att göra så också, mycket eftersom de 
flesta pianister som jag känner alltid styr upp det på ett sätt som jag tycker om ändå. 
Men jag vill inte ha det som en svaghet, att inte ha koll på harmoniken, om jag 
hamnar i ett sammanhang med en pianist som inte hittar dit. 
  Syftet var också att helt enkelt bygga på repertoaren till ett band som som jag spelar 
en hel del med, som heter Tanaka. Jag tänkte ett tag på om jag skulle ha satt ihop ett 
nytt band, skrivit för en helt ny sättning. En tanke jag hade var att ta Tanaka som 
består av trumpet, piano, bas och trummor och lagt till altsax, tenorsax och trombon 
och skriva mer genomarbetade blåsarr. Jag hade också en tanke att ta mitt gamla band 
Stenbergskvartetten, som var ett band jag hade för ett par år sedan bestående av sax, 
trombon, trummor och bas, och lägga till ett par blåsare och skriva för det. Eller att 
bara skriva nya låtar för det bandet. 
  Men jag kände att Tanaka är det band jag brinner mest för och en större sättning 
hade varit kul, men då hade det antagligen blivit en konsert och sen inget mer. Så helt 
enkelt, för att det skulle bli mer än bara en examenskonsert, valde jag att skriva nya 
låtar till ett band jag kommer att fortsätta spela mycket med. Vissa av de här nya 
låtarna kanske vi inte kommer röra igen, men om vi så bara fortsätter spela en av dem 
framöver så är det värt arbetet. 
 
 
 

Bakgrund 
 
Jag är uppväxt i en familj som inte alls pysslar med musik. Mamma jobbar inom 
vården och pappa är hantverkare. Farmor spelar elcittra och farfar spelar dragspel, så 
det är den enda musikaliska bakgrund av släkten som jag upplevt. Längre bak i 
släkten på mammas sida finns det en fiolspelman som hette Anders Gustav Skoglund, 
som var mormors farfar. Vi hade ett piano hemma när jag var liten som jag klinkade 
litegrann på, men jag fastnade aldrig där. 
  Det var först när jag i mellanstadiet började lyssna på Guns n’ Roses som jag blev 
intresserad av att spela själv på riktig. Innan hade jag betat av det obligatoriska året 
med blockflöjt på kommunala musikskolan och sen spelat piano ett kort tag, men 
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aldrig med någon entusiasm. Men Slash, gitarristen i Guns, väckte någonting i mig. 
Till en början var det nog bara en rockdröm – att se ball ut och spela hårda gitarriff i 
tajta läderbyxor, med långt hår och en cigarett i mungipan. Jag bytte till att spela 
gitarr på musikskolan och försökte dra ihop ett band hemma i Säter. Det var ingen 
stad som det kryllade av musiker i och det fanns nästan inga andra band i min 
generation då, så man fick inte riktigt den omgivningen som inspirerade. 
  En vän till mig bodde i Djurås då och jag var dit ibland när de hade såna uppstyrda 
konserter. De hade bland annat nåt som hette Luciarocken och där kring Gagnef och 
Leksand fanns det massa band som spelade och många av dem var riktigt bra. Jag 
fortsatte att ströspela litegrann, drog ihop ett band som spelade Nirvanalåtar, och kom 
även med i ett band som spelade Metallicalåtar ett kort tag. 
  Mot slutet av högstadiet började jag lyssna mycket på ett band som heter Primus. 
Frontmannen, Les Claypool, spelar elbas och sjunger. Hans basspel är väldigt 
komplicerat och han använder slap och tappingtekniker som jag blev väldigt 
fascinerad av. Musiken bygger ofta på ett märkligt basriff som går runt hela låten. Jag 
lyssnade nästan bara på deras skivor under en lång period och blev näst intill besatt av 
hans bassound och okonventionella sätt att spela. Till slut kunde jag inte hålla mig, 
utan köpte en elbas och började planka deras låtar och spelade mycket till deras 
skivor. Jag fortsatte ändå att spela gitarr samtidigt under resten av högstadiet. 
  När det var dags att sluta högstadiet sökte jag jazzgymnasiet i Gävle. Jag sökte på 
gitarr och gjorde ett fruktansvärt dåligt spelprov, men hade ok snittbetyg från 
högstadiet så jag kom in ändå. Jag blev dock lite dragen vid näsan. När jag var där 
och gjorde min sökning frågade juryn under spelprovet om jag spelade något annat 
instrument och jag svarade att jag tyckte det var kul att spela elbas också och det fick 
jag äta upp.  
  Första dagen på skolan läste jag schemat för gitarrlektionerna och undrade varför jag 
inte stod med. Precis då gick Göran Ohlsson förbi mig – han var någon form av rektor 
för jazzlinjen då. Jag frågade honom varför jag inte stod med på listan och han 
svarade ”Gitarr? Fan, grabben! Du ska lira bas.” 
  Och så blev det. Mina första två år där hade jag Mattias Welin som lärare i 
nybörjarelbas. Jag spelade i olika rockband där och startade till och med ett Primus-
coverband där jag själv spelade bas och sjöng. Det blev även någon lektion i 
kontrabas för Mattias, mest för att testa. Jag började lyssna på Jaco Pastorius och 
försökte lära mig spela svår fusionbas, men jag hade aldrig lärt mig grunderna hur 
man spelar bra fjärdedelar, så det blev bara ett myller av ogenomtänkta toner med 
dålig time. 
  Flera av mina kompisar där lyssnade på band som Dream Theater och Tribal Tech, 
så det blev även mycket udda taktarter och vi hade ett kort tag ett slags 
rockfusionband som spelade någon slags krångelfusionrock. 
  Den största musikaliska vändpunkten var nog ändå när jag började trean på 
gymnasiet och Mattias slutade som lärare. Som ersättare kom Jörgen Smeby. Första 
lektionen med honom sa han vänligt men bestämt att han inte lärde ut elbas. Jahapp, 
tänkte jag och lånade en plywoodkontrabas från skolan och där började jag om igen. 
  Jag började bli intresserad av jazz och konstigt nog kändes det ganska fort som att 
jag hittat hem med kontrabasen. Jag lärde mig hitta musik i tonerna. Någonstans tror 
jag att när man måste intonera för att hitta tonerna så börjar man lyssna mycket mer. 
Jag upplever i alla fall att, från det ögonblicket jag började spela kontrabas, började 
jag spela mer musikaliskt. Ganska snart fick Jörgen sluta eftersom hans speciella 
basteknik gick emot det ideal med sensträngar och hög stränghöjd som de andra 
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basisterna på skolan hade. Istället kom Tommy Jonsson och jag hade honom sista året 
där. 
  Efter gymnasiet började jag på Birka Folkhögskola utanför Östersund. Jag gick där i 
två år och hade Lars Eriksson som baslärare. Där känner jag att jag utvecklades 
otroligt mycket. Innan jag kom dit hade jag inte kommit så långt musikaliskt. Jag 
hade spelat lite mer efter gymnasiet, men jag hade ett år mellan Gävle och Birka då 
jag bodde hemma hos mina föräldrar och jobbade, och då spelade jag nästan 
ingenting. Redan första två veckorna på Birka satte vi ihop flera band som vi 
jammade och repade med hela tiden. Som basist var man ju dessutom behövd överallt. 
  Det var minst ett rep eller ett jam varje dag, ofta två. Jag minns fortfarande det första 
jammet som jag var med på och jag blev förvånad när de andra bad mig att inte spela 
walking hela tiden. Var inte det vad man gjorde i jazz? Basen skulle väl spela walking 
hela tiden… 
Som sagt, där lärde jag mig massor. 
 
  Sedan blev det Musikhögskolan i Stockholm och ett myller av olika baslärare, band, 
projekt och diverse lektioner. Det blev väl ytterligare en vändpunkt. Jag har haft två 
egna band på Ackis. Stenbergskvartetten var det första, och det var en kvartett med 
Kristian Brink på tenorsax och klarinett, Erik Eriksson på bastrombon, Gustav Nahlin 
på trummor och jag. Jag skrev egna låtar till det bandet och spelade in två demos och 
gjorde ungefär fem konserter allt som allt. 
  Jag var verkligen nära att ta det bandet vidare, men någonting gjorde att jag 
lessnade. Bandet lät bra och jag försökte boka in ett par spelningar, men spelningarna 
sprack och runt den sista spelningen vi gjorde kändes allt tungt. Det kändes som att 
alla var rastlösa och ville åt något nytt i bandet. Det ville jag också, men jag visste 
inte vad det var och jag orkade inte lägga ner tid att jobba med det. Nu i efterhand 
kanske det hade räckt med ett par nya låtar. 
  Nästa band jag satte ihop på Ackis var en sextett som spelade musik av Raymond 
Scott. Jag hade fått höra Scotts musik hemma hos en vän och blev helt besatt. Jag 
satte ihop ett band med Kristian Brink och Magnus Dölerud på saxofon och klarinett, 
Oscar Lindblom på trumpet, Joakim Simonsson på piano, Moussa Fadera på trummor 
och jag på bas. Det var ett grymt kul band, men blåsstämmorna var svåra och det 
krävdes så mycket rep (Kristian, Döle och Oscar gjorde ett hästjobb och övade så 
fruktansvärt mycket för att sätta allt). Dessutom tog det en evighet att planka låtarna. 
Det, plus att jag inte orkade styra upp rep med en sextett med musiker som är så 
upptagna, gjorde att det bara blev en konsert och sen rann projektet ut i sanden. 
 
 
 

Förberedelse 
 
Jag bestämde mig som sagt för att skriva för Tanaka till slut. Bandet består av Niklas 
Barnö på trumpet, Joakim Simonsson på piano, Magnus Vikberg på trummor och jag 
på bas. Vi spelar en modern, halvspräckig form av jazz med små inslag av fri 
improvisation och nästan uteslutande egna låtar. Vi satte ihop det här bandet för snart 
tre år sedan och vi har alla skrivit egen musik till det och i perioder spelat en hel del. 
  När jag började planera arbetet var jag lite kluven. Jag tänkte att jag skulle skriva 
närmare tio låtar, göra en konsert och sen spela in allt och i princip släppa en skiva. 
Men sen tänkte jag att det här kommer inte att bli Tanakas tio bästa låtar, så då är det 
bättre att låta skivsläppet vara. Det är bättre att spela in för dokumentation och 
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använda det bästa av det här tillsammans med det material vi har sen tidigare och göra 
en skiva i lugn och ro när examen är över. 
  Jag ville ju ha ett ställe att göra konserten på och jag gillar verkligen Teaterstudio 
Lederman, en lokal som ligger i närheten på Gästrikegatan i Stockholm. Det finns en 
fantastiskt fin flygel där och akustiken är en av de bästa jag har hört. Men vi hade 
ganska nyligen spelat där och man får betala ganska mycket för lokalhyra, stämning 
av flygeln och barpersonal om man ska göra en konsert i egen regi. En annan 
fundering var att ta det på Glenn Miller Café, men det kändes inte heller bra. Jag 
hoppades ju på att det skulle komma mycket folk och på Glenn Miller går det inte in 
så många. 
  Lösningen kom när Joakim Milder styrde upp KMH-kvällarna på Fasching. Vi 
bokade in ett datum där och skulle dela kväll med Matilda Bådagårds band A Casa 
Toca. Allt var spikat och klart tills Ulf Adåker plötsligt ringde till Jocke Milder och 
berättade att de tyvärr hade varit tvungna att boka in ett isländskt fusionband just det 
datumet. 
  Tillbaka till funderingsstadiet igen. Några andra datumförslag kom upp, men 
eftersom vi var två band var datumen svåra att passa in. Till slut kom den 26/5 upp 
och, kors i taket, alla kunde. 
 
 
 

Komposition 
 
Jag har alltid tyckt om att skriva musik. Speciellt när den är färdigskriven och klar, 
och det visar sig att det låter bra. Men ett av mina största problem är att jag ofta 
fastnar i ett virrvarr av toner och tappar omdömet när jag suttit för länge. Det är något 
som händer allt för ofta, speciellt om jag sitter vid datorn och skriver. 
  Men det är precis som när man sitter och mixar en inspelning. Sitter man för länge så 
hör man inte längre vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Man skruvar på EQn och 
hör att det låter annorlunda, men om det låter bättre eller sämre… Hur påverkar det 
helheten? Det bästa att göra då är nog att lämna låten ett tag och skriva någonting 
annat emellan. 
  Skrivandet är också väldigt mycket kopplat till stress och ofta är det jobbigt. Jag tror 
det beror på att majoriteten av låtarna jag skrivit har tillhört någon form av teorikurs, 
projektkonsert, eller något annat som gjort att jag haft tidspress och en knivsegg mot 
halsen. Men utan den pressen skriver jag nästan ingenting, så jag behöver den ändå. 
Någon gång har det räckt med att vi i Tanaka har sagt att ”nästa gång tar alla med 
varsin ny låt”, så har jag lyckats kläcka ur mig någonting. Ibland har det varit bra och 
ibland har det varit skräp, men det är inte värre än att man slutar spela låten om den 
inte fungerar. 
  Annars är det nog mycket en prestationskänsla som gör att det är svårt att skriva. Jag 
vill ju skriva en låt som de andra gillar, och som låter Tanaka. Hur låter Tanaka? 
Tanaka låter ju som de tidigare låtarna som jag och de andra i bandet har skrivit till 
bandet. Jaha, försökte vi låta som Tanaka när vi skrev de låtarna? Vi hade ingen 
uppfattning om hur det borde låta då. Det är så lätt när man sitter och skriver 
examensarbete att analysera och komma fram till lösningar på alla sina problem, man 
får massor med snilleblixtar och tänker att ”nu vet jag precis hur jag ska göra för att 
inte trilla ner i den fällan igen”, men när man ska till att möta problemet finns inte 
teorierna, eller snilleblixtarna där. Eller så fungerar de bara inte. 
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  Två bra exempel på det tycker jag är böckerna FreePlay av Stephen Nachmanovitch 
och Effortless Mastery av Kenny Werner. Jag har läst bägge och när jag suttit med 
dem har jag haft sådana storslagna ögonblick av ”AHA!” och tänkt att nu kommer allt 
jag spelar vara ”som en dröm”, eller nu kommer jag aldrig känna press innan ett 
bassolo igen. Men tillbaka med basen i handen så försvinner allt jag läst. Det är som 
att vara efterklok före. Man är så övertygad om att det inte finns någon anledning i 
världen att känna press bara för att man ska spela ett solo, likväl så kommer pressen i 
stridens hetta och allt är som om alla visdomsord aldrig blivit sagda (eller sedan länge 
bortglömda). Markus Hängsel, en baskollega till mig, sa en gång att när man försöker 
nå det som de skriver om i de här böckerna blir det en till sak att känna press över, att 
det dessutom måste kännas på ett visst sätt när man spelar musik. Det ska liksom 
alltid kännas bra – det finns inga dåliga dagar, bara antipositiva tankar. Speciellt 
känner jag så med Effortless Mastery. Den andra, FreePlay, är lite snällare. 
 
 
 

Låtarna 
 
Nu skulle jag alltså börja skriva de här låtarna. Det blev lite extra press eftersom jag i 
det PM som jag lämnade in innan jag började jobba med examensarbetet skrev att jag 
lyssnade väldigt mycket på Bela Bartok just då och ville testa att plocka in element 
från den musiken till Tanaka. Det blev aldrig någonting med det, om inte jag 
omedvetet har fått något tonalt därifrån efter att ha lyssnat på hans musik. 
  Allt som allt skrev jag sex nya låtar, varav vi spelade fem. Den låten vi inte spelade 
var heller inget mästerverk, utan en dänga att ta fram som extranummer om det blivit 
läge. Utöver det gjorde jag ungefär fem skisser som fortfarande skulle kunna bli nya 
låtar. 
  Jag fick mycket hjälp av min handledare Sven Berggren med att skriva låtarna. Vi 
testade saker på piano och han kom med bra synpunkter på allt jag visade upp. Ibland 
om jag var osäker på en låt och inte tyckte den lät bra kunde han säga ”Nä, det är ju 
skitbra! Testa det här” och så spelade han upp någon låt som han hade skrivit med en 
rytmisk idé, eller nåt annat och kom med tips om vad jag kunde göra för att förbättra 
det jag gjorde. 
  Jag kommer inte att skriva någonting om låtskisserna som aldrig blev låtar, och inte 
heller om det extranumret som vi aldrig spelade, utan kommer att fokusera på de fem 
låtar som vi faktiskt spelade. Tyvärr har de inga namn, utan när vi var på Fasching 
och skulle börja spela (jag hade försökt komma på låtnamn en längre tid) så bestämde 
jag att kalla konserten för ”Stenbergssviten” och döpte låtarna till nr 1 – 5. De är 
numrerade efter låtordningen på konserten och har ingenting att göra med när de 
skrevs. Nu i efterhand kallar jag den för ”Hybrissviten” till dess att jag kommer på 
namn för de enskilda låtarna. 
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Nr 1 
 
Första låten skrev jag utifrån en basfigur som jag började spela på någon gång när jag 
stod och övade. Det är en F-pedal som går runt hela tiden. Nu i efterhand känns den 
lite som ”Green Dolphin Street” med en pedalbas och ackord som rör sig runt den. 
  Jag försökte hitta klanger som skulle fungera med basgången och skrev en ganska 
enkel melodi runt de klangerna. Sven Berggren hjälpte mig mycket med att hitta de 
ackorden och jag gillar hur de låter, deras rörelse när Jocke lägger dem i högerhanden 
under temat. 
  Jag ville att någonting mer skulle hända så jag skrev en kort unismelodi som leder in 
i en slags svans. Den svansen var från början samma basfigur som i A-delen, fast i en 
annan tonart, men under ett rep konstaterades det att den behövde någon slags 
harmonisk rörelse i den svansen. Den kändes för stillastående innan. Så Jocke trollade 
fram åtta takter av fina ackord som funkade med melodin och som vi körde. 
  För att slippa tema-solo-tema formen, och för att få en lugn mjukstart på konserten 
så börjar låten med bassolo och att pianot spelar de här fyra ackorden som låten 
bygger på. Det övergår i pianosolo och sedan kommer temat, följt av trumpetsolo och 
slutligen trumsolo över basriffet och ett tema till. 
 
 
Låt nr 1 

 
 
 
 

Nr 2 
 
Den här låten började i mitt huvud. Den första melodin över det struttiga 
marschkompet är en enkel C-mollmaj figur, som jag har pusslat med, och flyttat om 
tills det börjat likna musik. Det jag hörde från början var egentligen bara de tre första 
takterna och jag gillade den och försökte verkligen krama ur allt jag kunde. Det blev 
lite taktartsändringar och saker som kanske låter lite märkliga, men jag gillar hur den 
är så struttig och spretig – och blir extra spretig av ändrade taktarter och plötsliga 
breaks – och hur det sedan går in i den lugna D - Dm delen. Den kontrasten ger på 
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något sätt berättigande åt det spretiga. Jag testade med lite olika repriser och att flytta 
upp melodin till F, för att försöka få en lagom längd på första delen och att 
melodierna skulle få återkomma ett par gånger utan att det blev tjatigt. Jag kan ibland 
känna att första delen blev för kort ändå 
  Låten går sedan över i en 5/4 del som bygger på en walkingfigur som går i D och 
sedan flyttas upp till Eb och tillbaka. Temat och basfiguren bygger på en halv-hel 
dimskala. Basfiguren hittade jag på när jag stod med basen och övade. Jag lade in 
basfiguren i Sibelius och började skriva melodin direkt i programmet. Fördelen med 
att göra det tycker jag, är att man direkt hör hur melodin låter mot det andra. Datorn 
kan ju spela det, kanske inte svängigt, men hyfsat tajt i alla fall. Den spelar det 
betydligt bättre än jag hade gjort på piano i alla fall. Då är det lätt att direkt höra hur 
den låter och ändra något som inte är bra. 
 
  Nackdelen är att ibland kan det bli för mycket ”legobyggande” av låtskrivandet. Jag 
känner att den här melodin kanske drabbades av det syndromet. Man pusslar tills man 
får en takt att låta på ett visst sätt, men man har loopat den takten så mycket att den 
inte längre har nånting med det som hände fyra takter innan att göra. 
  Jag tycker ändå att det här temat har sin charm. Rytmiskt är det lite krångligt, men 
jag försökte få in en slags koppling mellan sista fraserna i det här temat och de tre 
första takterna i första temat på låten. Den melodin kommer med lite rytmiska 
förskjutningar och det skapar en röd tråd mellan första och andra delen. 
 
 
Låt nr 2 första delen 
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Låt nr 2 andra delen 

 
 
 
  Sedan var det bara att släppa lös Niklas i ett trumpetsolo. 
  Efter trumpetsolot börjar pianot på D – Dm-reprisen och sedan försvinner vi andra 
och Jocke får sköta allt själv (vilket alltid blir bra). När han är nöjd antyder han 5/4-
basfiguren igen och vi spelar andra temat. Sedan spelar alla basfiguren unis och vi 
bygger tills alla slutar i ett tvärstopp. 
 
 
 

Nr 3 
 
Tredje låten på konserten var den sista jag skrev, och jag blev klar med den två dagar 
innan konserten. Jag hade skrivit klart fem låtar och hade en handfull skisser som var 
på väg att bli någonting, men jag hade ingen ballad. Jag kände att en konsert är ju 
ingen konsert utan en ballad, så jag satte mig vid pianot och testade lite olika saker. 
Jag hittade ganska snart en början med en långsam melodiupptakt som jag tyckte om 
och jag fortsatte spåna på det. Melodin är rytmiskt väldigt enkel och långsam och jag 
försökte komma åt känslan av en ballad av Jocke som vi brukar spela. Jag ville inte på 
något sätt kopiera den, men det är en låt som jag älskar att spela och jag ville nog bara 
åt en slags harmonik och känsla som gör den lika kul att spela. 
  Det här är den enda låten jag gjort till examenskonserten som jag har skrivit helt 
utifrån pianot. Jag gillar att göra det och skulle gärna göra det oftare. Det blir gärna 
enkla melodier (eftersom jag inte kan spela svårare) och det är lättare att jobba fram 
klanger. Jag önskar att jag vore en bättre pianist så att jag kunde använda pianot när 
jag skriver annat också, men min övningsdisciplin är för dålig. 
  Jag är nöjd med låten överlag. Harmoniken är kul och, trots att den inte är helt logisk 
och att formen är lite oregelbunden (6+6 takter), så låter det inte konstigt. Det jag inte 
fick till själv var sista ackordet i choruset, så det hjälpte Jocke mig att hitta, och det 
blev väl pricken över i’et. Det enda jag fortfarande hakar upp mig på är att hela temat 
känns lite för kort. 
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Låt nr 3 

 
 
 
 

Nr 4 
 
Det här var också en sådan låt, precis som nr 3, som kom till då jag kände att något 
mer behövdes för att bredda konserten. Alla låtar jag hade skrivit och skissat på 
hittills kändes ganska abstrakta och var ganska slöa, speciellt när de kom efter 
varandra. De kretsade kring en basfigur, en pedal, eller något annat melodiskt tema 
som går runt. Jag ville ha någonting som var mer konkret. En enkel låt med tydlig 
harmonik och nästan löjligt enkel ”tema-solo-tema” AAB form, bara för att skapa 
kontrast och kanske pigga upp allting. Jag ville helt enkelt ha en riktig stänkare! 
  Jag gjorde den här låten från början till slut i Sibelius. Jag gjorde en enkel modal 
harmonik. A-delen består av åtta takter Fmaj7 och åtta takter Em och B-delen går 
över till Ebmaj7 med lite mer harmonik och är 12 takter lång. Melodin blev lite 
pusselläggning med tonflyttande i Sibelius, men jag tycker ändå att den blev rätt bra. 
Jag ville ha den pigg och rörlig och det tycker jag att jag lyckades med. Jag blev 
speciellt nöjd med B-delen som blev en skön avstickare och en lagom kontrast till A. 
  I introt och outrot lägger kompet ut ackorden från A-delen på trean i varje takt och 
trumpeten spelar en slags ledtonsmelodi med helnoter. Introt kom till ganska sent när 
vi redan hade repat låten ett par gånger. Innan gick vi rakt på temat, men det kändes 
alldeles för plötsligt och det behövdes en slags uppbyggnad innan. Temat är så rakt på 
och i ett annat sammanhang skulle det kanske ha fungerat, men med de andra låtarna 
runt om behövdes något som ställde om både oss och publiken till Stänkarlåten. 
  När jag skev den visste jag inte att jag skulle fråga om Sven Berggren ville vara med 
och spela på den, så från början fanns det inga stämmor. Jag frågade Sven när det bara 
var ett par rep kvar, men han sa ja och vi fick till lite skisser till stämmor på ett rep. 
Sven improviserade fram vissa av dem, och vissa andra satte jag mig ned och skrev 
till. Jag tycker låten fick ett stort lyft med trombon. Stämmorna och klangen av två 
blåsinstrument gör den mycket större. 
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Låt nr 4 

 
 
 
  Formen bestämde vi tillsammans på ett av repen. Intro till tema, och sedan när 
pianosolot börjar så fortsätter blåset att spela melodin över ett chorus. Nästa chorus 
spelar blåset bara fragment av melodin. Sedan kommer trombonsolo, trumpetsolo och 
ett fritt trumsolo. Magnus visar in i tempo igen med ett kort fill och sedan är det tema 
och outro. 
 
 
 

Nr 5 
 
Den här låten har varit lite av ett dilemma. Den första delen som kommer efter det fria 
introt bygger på en melodifigur som jag nynnade fram och skrev ned när jag var på 
utbyte på musikkonservatoriet i Paris. När jag skrev den så hörde jag den som en 3/4 
takt, en 4/4 takt och en 5/4 takt. Jag skrev ned den precis så och tänkte inte mer på 
det. När jag tog den till bandet så konstaterade de att om man lägger ihop det och 
delar med tre så får man istället tre stycken 4/4 takter. Mycket enklare att läsa. Jag 
försökte ett kort tag att stå på mig och menade att den skulle låta som de udda 
taktarterna, att betoningarna annars skulle hamna på fel ställen. Men eftersom det går 
en annan melodi över den här figuren, som dessutom var krånglig rytmiskt, blev den 
alldeles för svårläst, så jag fick ge med mig och skriva om den. 
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Låt nr 5, del 1 Den krångliga varianten 

 
 
 
Låt nr 5, del 1 Den lätta varianten 

 
 
 
  Det satte istället käppar i hjulet för mig när jag skulle spela den eftersom jag 
fortfarande hörde de taktarterna som jag skrivit från början och försökte läsa samma 
figur i 4/4 från papperet 
  Melodin som går över figuren skrev jag i Sibelius. Jag lade in en loop på den första 
figuren och lyssnade och testade olika saker om och om tills jag hittade den här. Den 
här delen av låten är en sådan som jag pusslade med för mycket och tappade omdömet 
om hur det faktiskt lät. Jag är fortfarande inte säker på om jag tycker om den eller 
inte. Ibland när jag lyssnar på den gillar jag den, men andra gånger känns den bara 
krånglig och konstig. Jag har i alla fall valt att ha kvar den tills vidare. 
  Nästa del är en lite vemodig ackordföljd i 3/4 med en enkel melodi som bygger på 
motrörelse. Motrörelsen var ingenting jag tänkte på när jag skrev den, men det bevisar 
bara att teori bygger på musik och inte tvärt om. Delen har fyra ackord, och de tre 
första rör sig nedåt samtidigt som melodin går uppåt, medan det sista ackordet rör sig 
uppåt samtidigt som melodin vänder och går nedåt. 
  Första gångerna den här delen kommer så går den över åtta takter. För att få den att 
röra sig mer framåt och bli mer intensiv har jag skrivit om samma melodi över fyra 
takter med melodirytmen konstant som en fjärdedel och en halvnot. Och för att 
skjutsa på den här övergången kapade jag sista takten innan fyrtaktersperioden 
kommer. 
  Sedan för att ge ännu mera skjuts framåt kapade jag en fjärdedel på melodin och lät 
den komma tillbaka igen men med melodin som punkterade fjärdedelar. 
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Låt nr 5 del 2 

 
 
 
  Den här låten var Sven Berggren också med på, och det var inget jag tänkte på när 
jag skrev den här heller, så den är från början tänkt för kvartett. På första delen fick 
trombonen helt enkelt dubbla andra stämmor. Först när den kommer in spelar den 
unis med basen, men går sedan över till att dubbla melodin tillsammans med trumpet. 
På 3/4-delen spelar han unis med trumpet i början och sedan en stämma som jag skrev 
till, och när samma del kommer tillbaka i slutet av låten hittar Sven på en stämma. 
  Formmässigt provade vi ganska många varianter på den här låten. Det som kändes 
bäst, och som vi körde på konserten är ett helt fritt intro. Sen tar Niklas och 
introducerar den första figuren och sedan bygger vi upp den tillsammans och trumpet 
spelar melodin över det. Efter det går det över till 3/4-delen. Vi spelar den från början 
till slut och sedan släpps trumpet och trombon lösa i ett fritt solo utan komp. 
  Efter det kommer vi in på ackorden från andra delen och Jocke spelar pianosolo över 
den åttataktersperioden. Slutligen smyger melodin in och vi kör hela andra delen igen, 
vampar de sista fyra takterna och gör en slags fade-out. 
 
 
 

Repetition 
 
Repen vi hade låg ganska intensivt innan konserten. Jag hade från början planerat att 
vi skulle ha repat redan i februari för att testa låtmaterial och se vad jag kunde jobba 
vidare på. Men det kom väldigt mycket saker emellan. Jag var på utbyte i Paris tre 
veckor i december, och i januari jag var i Engelberg, i Schweiz och spelade i nästan 
tre veckor. Sedan hade vi lite turbulens i familjen den här perioden, så jag hade 
faktiskt bestämt mig för att ställa in allting och göra exmenskonserten hösten 2008 
istället. Men efter en lång funderare, ett par mentorssamtal med Sven och ett par 
diskussioner med andra som också skulle till att göra examenskonsert den här 
perioden, så bestämde jag mig för att det skulle vara skönt att få det avklarat på en 
gång. 
  Första repet vi hade spelade vi igenom det som skulle bli låt nr 1, 2 och 5 plus att vi 
testade en massa annat material som aldrig blev någonting. Jag spelade in repet och 
gick runt och lyssnade på det i ett par dagar. Jag tror att det gör att man lär sig höra 
vart låten vill ta vägen någonstans. Egentligen borde man höra det på en gång, men 
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när man som jag inte gör det, så fungerar det här. Jag fortsatte att göra så med i 
princip alla rep. 
  Bandet är otroligt lättrepat och det underlättar kanske att jag skrivit musiken med 
musikerna i Tanaka i bakhuvudet. Och all musik får sådan karaktär av hur alla i 
bandet låter. Den karaktären gör väl också sitt till åt vilket håll låtarna vill när jag 
lyssnar och försöker skriva vidare på dem. Jag skrev om och pusslade vidare i 
låtmaterialet. Jag strök en del musik, skrev en del ny musik och försökte hitta delar 
som skulle kunna passa ihop. Men faktum är att det inte var så många delar som jag 
lyckades pussla ihop efter att de kommit på papper, utan de delar som ligger efter 
varandra har jag oftast skrivit ihop. Jag har lyssnat på första delen, känt efter, och 
sedan skrivit den andra, eller tvärs om. Vi repade ett par gånger till och jag fortsatte 
att lyssna, skriva till och ta bort. Konserten började närma sig och paniken började 
krypa fram. 
  Som jag skrev innan om låt nr 3 och 4, så ville jag ha en stänkare och en ballad för 
att konserten skulle få lite mer helhet och variation. Jag började med stänkaren och 
det var när jag tog med den till repet som jag bestämde mig för att fråga Sven 
Berggren om han ville vara med och spela på ett par låtar. Sedan kom nr 3 (balladen) 
till i stort sett över en natt och plötsligt kändes det som att allt föll mer på plats när vi 
repade. 
  Det blev lite arrangering av låtarna under repen också eftersom jag höll på att testa 
material så nära inpå konserten. Jag tycker egentligen inte om att göra så, att ta upp 
allas tid, och vår gemensamma reptid, med att fundera över hur låtens form ska vara. 
Det är skönt att ha alla andras hjälp med det, men jag vet hur jobbigt det kan vara när 
man är med och spelar i ett band och vill ha effektiva rep. Det är bättre att kunna 
presentera ett färdigt arr och sedan ändra på det om det behövs. 
  När vi repade låt nr 1 testade vi först att spela den med ”tema-solo-tema”form, men 
det blev så tråkigt med två solon över den basfiguren, så antingen skulle vi ha spräckt 
upp den, eller kört walking på ett av solona. Vi testade lite olika varianter, men 
hittade sedan det sätt vi tog med bas och pianosolo innan första temat. Jag tycker att 
den formen blev väldigt bra, och det gav konserten en väldigt skön inledning. 
  Låt två var lite svårare att repa. Magnus hade svårt att komma på någonting bra att 
spela på trummorna i den första delen och jag visste inte riktigt vad jag ville ha heller. 
Till slut hittade han ett slags virvelmarschkomp som jag gillade skarpt. Även melodin 
på andra delen av den låten, som går i 5/4, fick vi repa på en hel del. Den skulle vara 
unis i trumpet och piano och rytmiskt är den svår, så vi fick älta den ett tag. Annars 
var det ju bara att langa på en walking och räkna till fem istället för fyra. 
  Låt nr tre var lätt att repa. Det var i princip bara att räkna in och köra. Vi testade lite 
olika tempon och olika slutackord, men annars var det inget konstigt med den. Alla i 
bandet spelar så grymt, så man behöver bara luta sig tillbaka och ha det skönt. 
  Nr fyra fick vi jobba en del med. Det temat är ganska svårt rytmistkt. Låten i sig är 
ju väldigt rakt på och det ska bara vara ett bra driv genom hela utan att det blir 
stressigt. Vi tog den bara om och om igen ett par gånger tills det kändes som att det 
satt ok. Sedan jobbade vi en del för att få till slutet och övergången till slutet. Slutet är 
en variation på introt, men jag bestämde mig för att det skulle komma väldigt abrupt 
fyra takter innan B-delen av sista temat tar slut och det tog ett par gånger innan vi 
satte det. Sedan testade vi hur vi skulle avsluta det outrot också, och vi testade att 
sluta på alla kombinationer av ettan, fyran, fyroch osv…  Det blev till slut en slags 
fördröjd etta. 
  På nr fem fick vi jobba mer med formen än med delarna. Jag tycker det är svårt att 
repa musik som innehåller så mycket improvisation. Vi repade igenom de skrivna 
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delarna till att börja med, och det var inga direkta konstigheter, förutom en borttagen 
takt och en borttagen fjärdedel i 3/4-delen som jag skrev om innan. Sen pratade vi 
ihop arret och testade lite olika sätt för Niklas att komma in på första melodin efter 
det fria introt. Sedan var det bara att få till den med mycket energi. 
  Repet innan konserten kändes det fortfarande långt ifrån färdigrepat, men jag tycker 
att det är skönt att känna att det inte sitter helt. Alla håller sig vakna och lyssnar 
ordentligt. Det finns liksom ingenting att hålla sig fast vid, inga inrepade saker som 
man ”vet” hur de går. 
  Men, jag hade gärna haft tid med åtminstone två rep till. 
 
 
 

Konserten 
 
Jag är jättenöjd med hur konserten blev! 
Alla spelade fantastiskt och det var mycket folk på Fasching den kvällen. Jag är 
jätteglad att alla i Tanaka ville vara med och göra min examenskosert och att Sven 
Berggren ville vara med. Jag tycker vi fick ihop det mesta väldigt bra. Jocke spelade 
väldigt fint, Niklas spättade på så som han brukar och ska göra, Vikberg var i fin form 
och spelade grymt och Sven spelade också grymt. Jag hade knappt hört honom spela 
innan. Jag är nöjd med hur jag själv spelade också trots att jag kände mig lite 
ringrostig. All tid som gick åt till att styra upp allt runt examenskonserten tog ganska 
mycket av min övningstid. Men jag är inte missnöjd med hur jag spelade förutom 
kanske på låt nr 4. Mina walkingshops hade behövt ett par timmar till i 
övningsrummet innan. 
  Min bror hade med sig videokamera och filmade allting, och Pawel Lucki som var 
ljudtekniker den kvällen spelade in hela konserten på multikanal, så den har jag mixat 
i efterhand. Jag hade lite problem med en skramlande kontrabasmikrofon, men det var 
det enda som krånglade. 
  Sedan är alltid mellanprat ett problem. Jag hade planerat litegrann vad jag skulle 
säga. Jag hade planerat att tacka alla baslärare jag haft på musikhögskolan och jag 
hade tänkt presentera bandet, men längre än så hade jag inte kommit. Jag lyckades 
med att presentera både bandet och lärarna, men det blir så mycket ”mmm, ja…, 
öhhh” och annat svammel som jag tycker är pinsamt nu när jag lyssnar på det i 
efterhand. Jag tappar tråden och börjar babbla om saker som inte alls har med kvällen 
att göra. Jag skulle vilja kunna stå där och säga det som ska sägas på ett normalt och 
självsäkert sätt. Hoppa över allt svammel som inte har med konserten att göra, och att 
säga allting effektivt utan allt ”hmm” och ”öhhh”. Men det får bli nästa projekt. 
  Jag är glad att det kom så mycket människor. Så många av mina vänner från skolan, 
min sambo, min mamma och en av mina bröder var där. Av mina baslärare från ackis 
så var Patrik Boman, Ulf Åkerhielm och Jan Adefelt där, och Adefelt kom upp på 
scenen och höll ett fint tal efter att konserten var slut också. 
  Jag skrev tidigare att vi hade en låt till som vi skulle ha kunnat köra som 
extranummer. Vi hade planerat att köra den, men dels så blev konserten rätt lång 
ändå, alla låtarna var mellan 8-16 minuter långa, och dels kändes det helt enkelt som 
att konserten var slut där. Jag tycker att sista låten vi spelade är den mest homogena 
på hela konserten, och det känns som att det var den som kom närmast den ”färdiga” 
komposition som var ett av syftena med arbetet. Att, efter att ha spelat den, kastat in 
en halvfärdig dänga bara för att ha ett extranummer, hade antagligen dragit ner 
helhetsintrycket på konserten och bara höjt kvantiteten på bekostnad av kvaliteten. 
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  Jag ska tillägga att jag var fruktansvärt nervös under konserten, mest för att prata tror 
jag. Sedan var jag så trött i huvudet efter allt arbete inför alltihop. Efter konserten 
visste jag inte om det gått bra eller dåligt. Jag visste att det inte var katastrof, men nu i 
efterhand har jag lyssnat en del och konstaterat att det faktiskt var grymt bra. 
 
 
 

Efterarbete 
 
Nu efter att musikhögskolan är över hyr jag en lokal vid Fridhemsplan som jag delar 
med ett par andra människor som jobbar med film och musik. Där finns en väldigt bra 
studio som jag använder en hel del. Jag lade ned mycket jobb på att mixa konserten 
där och blev väldigt överraskad över hur bra grundljud Pawel hade fått till. Jag 
använde Logic Studio och gjorde en analog mix via ett gammalt mixerbord från 70-
talet. Effekterna är bara mjukvarupluggar som ingår när man köper Logic. Jag hade 
mycket tekniska problem när jag skulle mixa konserten och på grund av tidspress så 
gjorde jag en ”realtidsmix” på hela konserten från början till slut. Jag satt med lurar, 
tryckte på inspelning och lät konserten gå och körde reglarna på mixern för att 
försöka få nivåerna någorlunda jämna. Ibland är det inte helt klockrent, men allt hörs, 
så det är i alla fall dokumentation av hög kvalité. 
  Sedan fick jag hjälp av en av mina vänner med att föra över filmen till dator, så nu 
har jag använt ljudet som jag mixade i studion och lagt det på det som min bror 
filmade och lagt på en DVD. Även här var det en hel del tekniska saker som 
krånglade och stod i vägen innan jag kunde komma igång med att börja jobba. Det tog 
väldigt många timmar innan jag lyckades synka ljudet med bilden där. Jag använde 
iMovie HD, ett program som följer med macdatorer när man köper dem. Det är ett 
väldigt enkelt program och egentligen inte gjort för någon avancerad redigering, men 
efter lite svärande och ett par koppar kaffe så fick jag till det. 
 
 
 

Vad har examensarbetet gett? 
 
Examensarbetet har tagit mig ett par steg längre i mitt komponerande och jag har 
kommit en bit längre i mitt tänkande kring harmonik. Jag har använt olika tekniker i 
mitt skrivande och ännu en gång kommit fram till att pianot antagligen är det bästa 
verktyget. Och jag har ännu en gång kommit fram till att jag måste öva mer piano. 
Min största brist i det harmoniska tänkandet har varit att jag inte vågat prova. När jag 
satt med Sven och vi testade olika klanger över låt nr 1 så visade han mig otroligt 
häftiga saker som vi testade tillsammans, men samtidigt var det ingenting som jag inte 
visste vad det var sedan tidigare. Jag har bara aldrig vågat testa det fullt ut. 
  Jag tror också att jag lärt mig att man ofta måste våga kasta idéer som inte är bra. Att 
våga byta ut delar i låtar som inte fungerar och lyssna efter vad kompositionen 
behöver. Innan har jag ofta skrivit en låt och antingen har den fungerat, och då har vi 
spelat den, eller så har den inte fungerat, och då har vi inte spelat den. Jag hoppas att 
jag framöver kommer att våga se efter vad det är som inte fungerar i en komposition 
och istället för att kasta hela låten kanske kasta delar som inte passar. 
  Jag har lyckats göra fem, eventuellt fler, nya bra låtar som Tanaka har till 
repertoaren och som går att använda i många andra sammanhang också. Vi har fått en 
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fantastisk demoinspelning, som i och för sig inte duger till att ge ut på skiva, men gott 
och väl för marknadsföring. Även en ok videoinspelning som jag har tänkt använda 
för publicering på bland annat youtube.com. 
  Jag har lärt mig mer om arbetet i studio efter mixningen, och även lärt mig en del 
enkel videoredigering. Förhoppningsvis har jag kommit lite längre i det oändliga 
arbetet att effektivt kunna leda rep också. Inget av det här kommer man någonsin att 
bli fullärd i, men varje steg gör att man kan ta nästa. 
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