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Kandidatexamensarbete 
 

Erik Lindeborg 
 
 
FÖRORD 
 
Den klingande delen av mitt kandidatexamensarbete utgörs av en skiva, inspelad live på 
Fasching, och en konsertfilm från samma inspelningstillfälle. Den skriftliga delen utgörs av 
en dokumentation över förfärdigandet av dessa, och ett blygsamt försök att sätta detta arbete i 
ett större sammanhang. 
En avgörande händelse i mitt liv var när det gick upp för mig, att det finns personer i 
samhället som lever normala liv socialt, men vars försörjning är ett resultat av deras 
konstnärliga strävanden. Jag kommer från en konstnärligt naiv bakgrund och i min fantasi 
hade en konstnär varit en socialt stigmatiserad person, utesluten ur samhället, levande på 
gränsen för mänsklig värdighet; i ständig inre strävan uppåt, men i yttre avseenden ömklig 
och hänvisad i sin livstid till andra i 
samma belägenhet, för att sedan (i 
bästa fall) bli firad efter sin (förtidiga) 
död. En romantisk bild, som jag dock 
hade svårt att sätta i samband med mitt 
eget liv. 
Inte minst jazzmusiken passade 
utmärkt in i denna schablon, med 
heroin, prostitution, smuggelsprit, och 
svarta pengar som historisk inramning 
till skivorna jag började lyssna på i 
tonåren. Samt självklart den politiska 
aspekten, rasmotsättningarna i USA. 
Jag hade redan i många år studerat 
musik när jag gradvis kom till insikten 
att även respektabla människor, i 
ordets gängse betydelse, levde sina liv 
i konsten. Att det var ett liv i konsten 
det gällde, om jag skulle vilja satsa på 
musik, är en annan romantisk bild, 
vilken jag dock framhärdar i. 
I den mån jag är praktiskt lagd har 
mina tre år på Musikhögskolan varit 
ett försök att förstå förutsättningarna för att leva som musiker och att anpassa mina ambitioner 
till dessa förutsättningar. Målet kvarstår, en livstid i musernas tjänst. Medlen har ibland känts 
både långsökta och i vissa avseenden falska. Ibland har jag resignerat till ett bittert hat mot 
rådande samhällsstrukturer, men oftare har jag försökt att acceptera situationen som den 
gestaltar sig och försökt använda mina statligt sponsrade studieår till att uppnå högsta möjliga 
grad av autonomi. 
Examensarbetet är en logisk sammanfattning av vad jag ägnat mig åt på Musikhögskolan. 
I den PM som gjordes innan själva examensarbetet påbörjades, skrev jag som svar på vad 
syftet med mitt examensarbete skulle vara: ”För det första vill jag spela in en skiva med min 
trio och ge ut den […]. För det andra vill jag försöka arrangera en turné med samma band i 

”Charlie Parker looked like Buddha when 
he played the saxophone” –Jack Kerouac 
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Sverige”. Jag har försökt att följa den målsättningen så långt möjligt. Innan det här arbetet 
påbörjades hade jag aldrig försökt anordna några jazzkonserter. Min enda erfarenhet av att 
försöka skaffa jobb var att jag hade ringt runt till hotell i Stockholm och försökt lansera mig 
själv som barpianist. Jag hade heller aldrig medverkat på någon utgiven inspelning. 
 
PRAKTISKT ARBETE 
 
I. Inledning 
 
Under hösten 2006 och vintern 2007 hade jag en lång kreativ period, under vilken jag skrev 
cirka ett dussin låtar. Jag hade nästan aldrig skrivit en jazzlåt innan, och de gånger jag försökt 
hade det oftast inte blivit något av värde. Det jag skrivit och blivit nöjd med fram till dess 
hade oftast varit komplex musik i sammansatta taktarter och med krångliga harmoniska 
koncept. Men under den här perioden var nästan allt jag skrev tämligen konventionell jazz. 
Jag antar att det hade att göra med att jag övade jazz strukturerat för egentligen första gången i 
mitt liv. Det går till och med att dra vissa paralleller mellan vad jag övat på under vissa 
månader och vilka låtar som blivit komponerade under samma period. 
Våren 2007, det vill säga i slutet av mitt andra år på Musikhögskolan, redovisade jag en del av 
den här musiken i två olika projekt, en inspelning med kvintett och en annan med trio. Jag var 
glad och nöjd med båda inspelningarna, men framförallt med trioinspelningen. Bassisten 
Robert Erlandsson och trummisen Kristian Fredmark hade jag bara spelat med vid ett par 
tillfällen, när jag bestämde mig för att fråga dem om de ville spela in min musik. De hade 
spelat med varandra i många år men jag kände dem inte, varken personligen eller musikaliskt. 
Vi hade jammat ihop ett par gånger och det hade varit kul och det räckte för mig för att jag 
skulle vilja testa hur bra det kunde bli. Kristian och Robert var helt med på noterna och vi 
satte upp ett ganska ambitiöst repschema inför inspelningsdatumet som redan var bokat. 
Som så många gånger förut med olika band jag varit med i, tänkte jag, medan jag lyssnade på 
inspelningen om och om igen, att trion var värd att satsas lite på, på andra sätt än musikaliskt. 
Att jag borde fixa spelningar och spela in en skiva. Någonstans under senvåren fick de här 
tankarna en fastare form. När sommarlovet började hela konceptet klart för mig: som 
examensarbete ville jag försöka anordna en turné med trion, och även spela in en skiva från 
Fasching, i samband med min examenskonsert. 
Jag har bestämt mig för liknande och betydligt mer ambitiösa saker förut och jag vet inte 
exakt vad skillnaden bestod i den här gången. Men jag vet att det kändes då som ett viktigt 
löfte jag gav mig själv, att jag verkligen skulle genomföra det här projektet. 
 
II. Förberedelser 
 

1. Demo 
Samtidigt som höstterminen 2007 startade, började jag också arbeta med mitt examensarbete. 
Det första jag gjorde var att ringa till Fasching för att försöka boka ett datum för 
skivinspelningen. Min ursprungliga förhoppning var att få två kvällar på rad, för att ha flera 
tagningar att välja mellan till skivan. Det gick inte Fasching med på, inte ens fast jag var 
beredd att hyra klubben en av kvällarna. Som kompromiss erbjöds vi att låna Fasching dagtid 
för att spela in utan publik samt göra en kvällskonsert inför publik. 
Nästa punkt på listan var att försöka att anordna flera spelningar, innan skivinspelningen. Det 
är min erfarenhet att både låtmaterial och samspel i en grupp alltid förbättras av att man spelar 
konserter. Att göra en liveskiva, utan att ha spelat live några gånger innan, verkade inte som 
någon särskilt bra idé. 
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I augusti ägnade jag ett par veckor åt att göra en demoskiva av vår inspelning från våren. Med 
mina ytterst begränsade kunskaper i Photo Shop, och med en enda bild på trion (tagen av 
Magnus Lindström i studion, i samband med inspelningen) till mitt förfogande, gjorde jag en 
design av skivan, som jag på något sätt ändå blev lite nöjd med. Bilden på mig har jag tagit 
själv med engångskamera. Under året som gått har jag lärt mig en del om bildredigering, och 
om jag skulle göra samma sak idag, skulle jag göra vissa saker annorlunda. Streckkoden la jag 
till för att dölja att bilden tog slut där. Kortet i sig är tydligt överexponerat, men tillsammans 
med streckkoden bildar den någon form av punkig helhet. Jag köpte glansigt fotopapper, CD-
skivor, fodral, klisteretiketter, kuvert, och frimärken. Den svarta kanten på det som är insidan 
av omslaget, la jag till för att ha något att gå efter när jag skulle klippa ut omslaget ur A4-
pappret, för övrigt ett otroligt tråkigt arbete, jag klippte ut cirka 60 stycken omslag. 
Låtnamnen är inte utskrivna, det beror på att låtarna vid tillfället inte hade några namn. 
 

 
 
För själva CD-skivan hade jag sedan tidigare en enkel plastkonstruktion där man kunde 
placera en upp-och-nervänd klisteretikett och lägga en CD skiva ovanpå och pressa fast 
etiketten. Det blir inte som en tryckt skiva, men betydligt roligare än en vanlig ”brännskiva”. 
Samma bild som omslaget användes till CD:n. Jag skrev också ut en A4-sida med en 
presentation av bandet, musiken och oss musiker samt några små bilder. 
 

2. Bokning 
På Svenska Jazzriksförbundets hemsida på Internet fann jag en lista över jazzklubbar. Skiva 
och A4-presentation stoppades i kuvert, frimärken klistrades på och adress skrevs. Jag gjorde 
några demoskivor om dagen tills varje klubb på listan, samt ytterliggare några klubbar som 
inte fanns på listan, hade fått varsin skiva. 
Efter att utskicket var gjort, påbörjades det verkliga arbetet: att kontakta klubbarna och 
försöka övertyga dem att boka in en helt nystartad pianotrio, med för dem okända musiker, 
med originalmusik, vilken dessutom inte helt och hållet föll inom ramen för konventionell 
jazz. Jag hade absolut inte räknat med den otroliga arbetsmängd som krävdes för att boka 
spelningar. Om jag hade vetat hur många arbetstimmar varje bokad spelning i genomsnitt 
skulle kräva (medräknat alla timmar som lades ner på klubbar som inte bokade oss) hade jag 
nog inte lagt ner det här arbetet, men jag är glad att jag gjorde det och jag tror att det var 
nödvändigt för skivinspelningen att vi fick några spelningar. 
Det stora problemet var att bokarna nästan aldrig hade tid att prata vid just det tillfälle som jag 
råkade ringa. Antingen var det telefonsvarare, eller så bad de att jag skulle återkomma vid en 
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specificerad tidpunkt. Listan med kontaktinfo till klubbarna fylldes snabbt med anteckningar 
om när jag skulle återkomma till en viss klubb, om de föredrog e-mail, om jag hade skickat 
det mailet samt, efter några veckor, exakt vid vilka datum och tidpunkter på dygnet jag 
försökt få tag på en viss person. 
Av alla klubbar var det, första gången jag ringde, ett fåtal som överhuvudtaget noterat att jag 
skickat en demo. Och av dem var det bara några stycken som hade lyssnat på den. Att sitta 
och ringa telefonsamtal flera timmar om dagen är ett monotont och energikrävande arbete. Att 
det dessutom vid en förkrossande majoritet av fallen inte ledde till någonting alls gjorde mig 
bitter. De få gånger som jag fick ett positivt besked från någon av klubbarna, var det dock en 
otrolig kick, som jag kunde leva på i flera dagar. 
Totalt lyckades jag mellan augusti och november boka in åtta spelningar för trion. Det var 
varken mer eller mindre än jag hoppats på, jag hade aldrig gjort något liknande och hade 
ingen föreställning om hur pass lätt eller svårt det skulle vara.  
 

3. Fotografering 
I september bokade jag en tid med Robert och Kristian för en fotografering. Fotografen 
Mikael Karlsson fick jag kontakt med genom Robert. Bilder från detta tillfälle finns på den 
färdiga skivan, som omslag, baksida, inuti omslaget och på själva CD-skivan. På grund av 
detta, och på grund av att det var ett av få kreativa och kravlösa moment under höstens arbete 
med examensprojektet, förtjänar fotograferingen en egen liten utvikning. 
Under sommaren hade jag tillsammans med en vän, upptäckt en nerlagd spårsträcka i 
Tantolunden. Vi snubblade bokstavligen över rälsen när vi var ute och gick i koloniområdet 
sent på natten, och när vi följde spåret, ledde det rakt in i en kolsvart tunnel. Det kändes inte 
som en bra idé att utforska tunneln i mörkret, utan vi bestämde oss för att komma tillbaka i 
dagsljus. Så blev det dock inte, men när jag behövde bilder till trion, kom jag att tänka på 
tunneln och spåret. 
På dagen för fotograferingen packade jag en picknickkorg med muffins och kaffetermos och 
mötte upp Robert, Kristian och Mikael utanför replokalen i Skanstull. Jag hade inte sagt till 
dem vart vi skulle. Det var en solig, men kall höstdag. Det är ungefär en och en halv kilometer 
från Skanstull till Tantolunden, och det är en sträcka som fortfarande går att ta sig nästan helt 
utan att beträda några bilvägar, om man anstränger sig lite. Vi gick alltså på picknick mitt i 
stan, medan Mikael tog bilder på oss. Av en kioskägare i Tantolunden fick jag låna tre stolar. 
Senare har jag hört att trafik återupptagits på sträckan, och att ett filmteam närapå blev 
överkörda när de filmade i tunneln. Bilden till omslaget är Mikael Karlssons idé. Han hade 
”drömt” bilden natten innan fotograferingen. Den svarta bakgrunden är själva mynningen av 
tågtunneln. 
 

4. Repetitioner 
Under hela hösten, från september till december, repade vi i genomsnitt en gång i veckan. 
Repen var i genomsnitt tre timmar. Så kontinuerligt och under en så lång period, har jag aldrig 
repat med något annat band. Repertoaren, bestående uteslutande av mina låtar, hade fortsatt 
växa under sommaren. Vi började oftast repen med att gå igenom vad vi repat på gången 
innan, för att sedan koncentrera oss på en eller två låtar, som vi tyckte behövde arbetas med. 
Vi är alla tre perfektionister i vårt spel, och det var ofta detaljer vi arbetade med, som ett 
specifikt solos uppbyggnad, eller temapresentationer. Det var dock inte alla gånger som våra 
konstnärliga visioner överensstämde. I dessa situationer genomdrev jag med stor envishet 
mina idéer. Det gällde inte minst intensitet och ljudvolym. En av mina käpphästar är att trots 
pianotrions faktiska begränsningar i ljudstyrka försöka att göra musik som är så intensiv som 
möjligt, detta kämpade jag mycket med under repetitionerna. 
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Foto Mikael Karlsson. 
Picknick i Tanto. 
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Vår repertoar fortsätter hela tiden att växa, senast jag räknade hade vi tjugotre av mina 
kompositioner inrepade. Varje låt har under ett och ett halvt år fått ett eget sound, ingen av 
låtarna vi spelar är orepade, utan alla har gåtts igenom grundligt. Att det ger resultat märker vi 
på våra spelningar, den vanligaste positiva kommentaren vi får är att musiken och bandet låter 
samspelt och välrepat. Jag hoppas verkligen att vi kan få mer jobb, så att det går att fortsätta 
hålla samma höga nivå även på nytt material. 
 
III. Spelningar 
 
Under vintern spelade vi på jazzklubbar i Tyresö, Haninge, Strängnäs, Linköping (Flamman), 
Norrköping (Crescendo), Flen (Skottvångs Gruva) och Stockholm (Glenn Miller Café). Fyra 
av spelningarna spelades också in, och efteråt satt vi och lyssnade tillsammans och funderade 
på om någonting skulle ändras. I Tyresö och i Haninge gästades vi av Niklas Barnö, 
respektive Karl Olandersson på trumpet. Detta var i båda fallen ett krav från arrangören och 
exempel på en för mig tidigare okänd fördom mot pianotrion som format. Till dessa klubbar 
fick vi i alla fall komma och spela, det var förvånansvärt många klubbar som avfärdade oss 
just med motiveringen att en pianotrio varken drar folk, eller kan skapa musik som fyller upp 
en hel konsert. Jag blev faktiskt förvånad över den här inställningen. I min föreställning har 
pianotrion alltid varit ett av jazzens allra förnämsta format, med några av de främsta banden i 
jazzhistorien, både kommersiellt och konstnärligt. Jag tänker på Oscar Peterson, Bill Evans, 
Keith Jarrett, Brad Mehldau, och i Sverige Esbjörn Svensson. Band som i allra högsta grad 
tillhör de få jazzakter som kan fylla ett konserthus. 
De spelningar vi hade gjorde att allt arbete med bokning under hösten fick en mening, det var 
en fantastisk känsla att spela vår musik för en publik som hade kommit just av den 
anledningen. 
 
IV. Inspelning 
 
De datum vi fick till vårt förfogande av Fasching var söndagen den 6/4 för inspelning utan 
publik, och tisdagen 8/4 för min examenskonsert. På söndagen skulle min handledare för 
examensprojektet, Jonas Kullhammar spela in, på tisdagen var det Faschings ljudtekniker, 
Pawel Lucki som skulle sköta inspelningen. 
Jag var lite nervös inför upplägget med två olika inspelningstekniker, men varken Pawel eller 
Jonas kunde båda dagarna, och datumen var bestämda mer än ett halvår innan och gick inte att 
flytta på. I slutänden visade det sig att de bästa tagningarna alla var från konserten, så det löste 
sig på så sätt, men det visste vi ju inte innan. 
Jag vet inte exakt vad som gick snett på söndagen; all utrustning fungerade, vi i bandet hörde 
och såg varandra bra, det fanns ingen tidspress och min pappa hade försett oss med en hel 
konsumkasse med frukt och dricka. Jag var inte direkt nervös, däremot var jag nog ganska 
trött på hela projektet. 
Som alltid när jag gör en inspelning, så vägrade jag sluta innan jag var nöjd. Totalt gjorde vi 
under dagen trettiotvå tagningar, tre och en halv timme musik. Under dagen tilltog min 
pessimism och dåliga humör, blandat med självförakt och dåligt samvete för att jag spred så 
dålig stämning. När vi packade ihop för dagen klockan nio på kvällen var jag övertygad om 
att kanske bara två tagningar av det vi hade spelat in var användbart för en skiva. När jag nu 
lyssnar igenom musiken måste jag ge mig själv rätt, det är inte något vidare. Felet är att 
pianospelet är så forcerat, det finns inget naturligt flöde. Formerna känns påtvingade, delarna 
leder inte över till varandra utan staplas som klossar. Dessutom är tempouppfattningen 
genomgående väldigt stressad från min sida. 



 9 

Inför konserten var förutsättningarna motsatta, jag var väldigt nervös över allt möjligt, 
framför allt såklart musiken. Ljudteknikern ville sätta upp skärmar på scenen, vilket filmarna 
såklart motsatte sig av estetiska skäl. Kameror och mikrofonstativ kom i vägen för varandra. 
Att vi i bandet ville kunna ha ögonkontakt med varandra var ytterliggare en logistisk 
parameter som vållade visst besvär. Ett ögonblick var det riktigt dålig stämning mellan alla 
inblandade. 
När konserten började var jag så nervös att jag knappt kunde kontrollera mina fingrar. Första 
spåret på skivan var också första låten på konserten och den börjar med ett pianointro. Jag 
minns att jag var i upplösningstillstånd och att mina ben skakade av nervositet, men det hörs 
inget av det på inspelningen. Tvärtom märkte jag till min stigande förvåning, medan jag 
spelade, att det som kom ut lät som jag ville att det skulle låta. Efter tre låtar hade min 
nervositet avtagit. De sista låtarna av konserten var jag så lättad och avslappnad att musiken 
blev lidande av det, men andra halvan av första set och första halvan av andra set är troligtvis 
det bästa jag spelat någonsin hittills. Därifrån kommer också sex av sju spår på skivan. 
Examenskonserter i allmänhet är trevliga tillställningar och så även i mitt fall. Publiken 
bestod till mycket stor del av familj, släkt, vänner och klasskamrater och stämningen jäste av 
välvilja, vilket inte alls alltid är fallet på jazzklubbar. För mig var det en magisk stund och 
därför ganska svår att skriva om. Jag tillät mig själv att bli sentimental och att reflektera över 
mitt liv. Att bli avtackad av min ständige lärare, Ove Lundin, gjorde mig både stolt och en 
smula sorgsen. Hur mycket allt detta påverkade vår musik är helt enkelt omöjligt att veta. 
Musikens vägar är fortfarande helt och hållet ett mysterium för mig. De sämsta förutsättningar 
kan generera magisk musik och tvärtom. Och vad denna eventuella magi består av är även det 
ett mysterium som inte lätt låter sig defineras. 
Efter konserten var det jam och fest. Jag passade på att fira hela årets arbete och min melodika 
försvann i en taxi på väg hem. 
 
V. Efterarbete 
 

1. Mixning 
Det första steget efter inspelningsdagarna blev att välja ut tagningar. Jag bestämde mig redan 
dagen efter min examenskonsert att skivan enbart skulle bestå av musik från konserten. Det 
svåra var att välja vilka låtar som skulle ingå. 
När jag och Jonas Kullhammar gjorde mixningen i början av maj hade jag ännu inte bestämt 
mig, så vi mixade hela konserten för säkerhets skull. Originalfilerna fanns på fem dvd-skivor 
som inspelningsteknikern på Fasching, Pawel Lucki, givit mig. Därför hade jag redan hunnit 
göra en egen mixning för hemmabruk. Jag hade arbetat ganska mycket med den och var 
relativt nöjd. Basljudet fick jag fram genom en mix av alla tre baskanaler – linesignalen, 
Roberts egen mikrofon och Pawels mikrofon. Trummorna mixade jag först ner till tre grupper 
– over-head, virvel plus pukor, och bastrumma, och sedan i ytterliggare ett steg till en 
stereogrupp. I varje led – enskilda kanaler, undergrupperna och det färdiga stereospåret, 
försökte jag med equalizers, multibandskompressorer, gater, till och med distortion, få till det 
sound jag ville ha. Likadant med pianoljudet. Jonas tog sig an musiken på rakt motsatt sätt. I 
princip bestod vår mixning av att ställa in rätt volymbalans mellan instrumenten, och jag var 
först ganska skeptisk. När jag nu i efterhand jämför vad jag gjorde med Jonas mixning är det 
slående hur mycket mer naturligt det låter i den senare versionen. Vilket såklart inte är 
konstigt. Jag hade ett visst sound i åtanke när vi spelade in, och när det vi spelade inte lät som 
jag föreställt mig, så försökte jag manipulera musiken, istället för att acceptera det sound som 
vi faktiskt har. Jag antar att det har att göra med en viss skepsis mot pianotrion som sådan, 
som jag tror att jag delar med många, och som har att göra med föreställningen att en 
pianotrio inte kan låta som en hel orkester. 
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I kompositioner, arrangemang, i mitt eget spel och i hur vi har repeterat musiken, har jag, 
ibland närmast desperat, försökt skapa ett sound som inte lämnar något i övrigt att önska. Jag 
vill inte att tanken ”här skulle det ha varit en saxofon” någonsin ska infinna sig hos lyssnaren. 
Min mixning speglade denna strävan, men i efterhand är jag glad att någon som inte var 
närmare bekant med mina ideologiska ”hang-ups” fick prägla musiken i ett avgörande skede. 
Jag anser nu att det balanserar övriga komponenter och gör musiken mer öppen för tolkningar 
och mer njutbar för örat.  
 

2. Skivbolag 
Det känsligaste momentet i hela arbetet, och den punkt där inte hade någon egentlig plan, var 
hur skivan skulle ges ut. Jonas hade redan från början indikerat att han inte tänkte släppa 
skivan på sitt skivbolag. Däremot hade vi diskuterat andra skivbolag och även möjligheten för 
mig att starta ett själv. Jag velade fram och tillbaka i början av sommaren, men jag hade 
varken tid eller lust att engagera mig i ett eget skivbolag. I juli kontaktade jag Robert Ikiz, den 
drivande kraften bakom Stockholm Jazz Records. Vi känner varandra väl och har spelat 
mycket tillsammans, men hade aldrig diskuterat min skiva. Jag tyckte att det kändes lite 
jobbigt att fråga, men Robert sa ja på en gång, utan någon tvekan. Det var som en sten som 
lyftes från bröstet. Nu visste jag att det kunde bli verklighet av min dröm att få släppa en 
skiva. I efterhand känns det lite grann trivialt, med en färdiginspelad och –mixad skiva, och 
med pengar att finansiera både mastring, omslag och tryckning borde det ju inte vara något 
problem att få släppa den, men att få ett faktiskt besked om att det skulle göras var en mycket 
stor sak för mig. 
Stockholm Jazz Records hade alla nödvändiga kontakter med tryckeri, designer, kunde 
rutinerna med NCB och Grammotex, och hade dessutom distribution via CDA. Det kändes 
då, och gör fortfarande, som det bästa som kunde hända under rådande omständigheter. 
 

3. Formalia 
Det som jag inte hade några som helst förkunskaper om, när jag började arbeta med skivan, 
var de regelverk som omgärdar skivutgivning. STIM var jag såklart förtrogen med sedan 
tidigare, men övriga organisationer och bestämmelser var jag inte insatt i. 
Jag läste på om NCB (Nordic Copyright Bureau) och fyllde i anmälningsblanketten på 
Internet. Efter någon vecka fick jag ett brev från NCB om att eftersom det enbart rörde sig om 
min egen musik, och att det var min första skiva, behövde jag inte betala in den annars 
obligatoriska avgiften för rättigheten att använda kompositionerna. Det var en lättnad för min 
annars ganska ansträngda budget. 
NCB hade jag hört talas om, någonting som däremot var helt nytt var ISRC-koder. 
International Standard Recording Code är en ISO-standard för inspelad musik. Varje 
inspelning tilldelas en unik kod enligt formatet SE (land) WYF (skivbolagskod) 08 (år 2008) 
001 (produktionsnummer för aktuellt år) 01 (spårnummer på skivan). Det är IFPI 
(International Federation of the Phonographic Industry) som administrerar koderna. Detta, 
liksom att införskaffa en EAN-kod (European Article Number, eller på svenska ”streckkod”) 
fick jag hjälp med av skivbolagsdirektör Ikiz. Streckkoden sitter på baksidan av skivomslaget, 
medan ISRC-koden på något för mig okänt vis, vävs in i ljudspåret i samband med att skivan 
mastras. 
De här sakerna arbetade jag med i slutet av sommaren och början av hösten. 
 

4. Mastring 
Ett av de tips jag fick av Jonas Kullhammar gällde mastring. Jag var bestämd på den punkten 
att ljudet skulle bli bästa tänkbara. Dessutom var jag fortfarande lite nervös över det, i mina 
öron, väl ”naturalistiska” soundet efter mixningen. Jonas rekommenderade Claes Persson och 



 11 

gav mig kontaktuppgifter till honom. I början av augusti tog jag, efter en period av håglöshet, 
mod till mig och ringde upp Claes och bokade in mig i hans studio. 
Innan vi skulle träffas var jag tvungen att slutgiltigt bestämma låtordning. Det var kanske det 
svåraste jag råkade ut för under hela arbetet med skivan. Vissa låtar ville jag gärna ha med, 
även om jag kanske inte var helt nöjd med hur vi (och i synnerhet jag själv) spelade. Så är det 
med första låten på skivan, den kände jag mig tvungen att ta med fast jag inte var nöjd med 
mitt solo. Vissa andra låtar spelade vi så bra på att det hade varit dumt att ta bort dem. Sen 
gällde det att försöka pussla ihop allt till en helhet. Inte minst i det här sammanhanget är jag 
perfektionist. Till slut hade jag under stor vånda, av tretton låtar lyckats välja ut sju, vilka 
tillsammans bildade en form av enhet. Flera av de mer traditionella jazzlåtarna valdes bort på 
grund av småsaker i spelet som jag irriterade mig på. De låtar som behölls ger tillsammans en 
mer ”modern” helhet än vad jag avsett från början. En av swinglåtarna, ”The Spot” behöll jag. 
Det är inte en av låtarna vi repat mest på, eller kanske ens en av mina låtar som jag är mest 
nöjd med, men tempo, sväng och form tillsammans tillförde element till helheten som jag inte 
kunde tänka mig att vara utan (det är t.ex. den enda låten på skivan, men inte på konserten, 
med trumsolo). 
Efter att urvalet var gjort skulle låtarna sättas i ordning. Jag överdriver inte när jag påstår att 
jag prövade samtliga ordningsföljder. Jag lyssnade igenom tiotals olika ”skivor” i sin helhet 
för att hitta en låtordning som skulle kännas naturlig. Till slut kom jag på förnuftsmässiga 
grunder fram till den enda ordning som var rimlig. De två tretakterna ”Year of the rat” och 
”The Tree” kunde inte vara för nära varandra, inte heller de två dynamiska höjdpunkterna 
”The Tree” och ”Dölian Mode”. De två lugna låtarna ”Emmelie” och ”New ballad” måste 
skiljas åt. Jag ville att inledningen av skivan skulle representera så mycket som möjligt av 
trions sound och bredd, för att locka lyssnaren att höra hela skivan, men jag ville ändå att 
”storformen” skulle följa det ”gyllene snittet” med höjdpunkten någonstans strax efter mitten 
av skivan. Med alla dessa ”regler” fanns det faktiskt bara två alternativ. Det enda som kunde 
gjorts annorlunda vore att byta plats på ”Emmelie” och ”New ballad”. Anledningen att jag 
inte gjorde det, hade bland annat att göra med att rubatopartierna i ”New ballad” tog lite 
udden av inledningen till ”Dölian Mode” om balladen kom först. 
Denna långrandiga utvikning syftar till att ge en rättvis bild av det enskilt svåraste och mest 
utdragna momentet av mitt examensarbete, ett moment som upptog hela tiden mellan 
examenskonserten i början av april fram till mastringen i slutet av augusti. Hela sommaren 
hängde skivan över mig som en mörk skugga och gav mig ingen ro. 
Jag satt med när Claes Persson gjorde sitt mastringsarbete med min musik. Jag vet knappt ens 
vad han gjorde, hela skivan mastrades på knappt tre timmar, men det finns inga tvivel om att 
han gjorde ett mycket bra arbete. Hela ljudbilden fick ett sammanhållet sound, en aning mer 
distinkt. Inte minst trumljudet fick ett lyft. 

 
5. Konsertfilmen 

 

 
 
Redan när jag började planera för min examenskonsert tänkte jag mig att den både skulle 
spelas in och filmas. En god vän till mig - Sebastian Wartin, som studerar filmregi på Den 
Norske Filmskolen i Lillehammer - och jag, spånade på hur man skulle kunna göra en 
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konsertfilm från Fasching. Från början var det väldigt högtflygande planer som involverade 
ett helt filmteam och kameror på kranar o.s.v. När det visade sig att våra scheman krockade, 
la jag hela idén på is. Först ett par veckor före konserten dök tanken upp på nytt. Jag 
kontaktade de enda två ytterliggare personerna jag kände som sysslar med film, men ingen av 
dem hade tid att hjälpa till heller. 
I ett sista desperat försök att få konserten förevigad på film, skrev jag ett mail till växeln på 
Dramatiska Institutet i Stockholm, där jag vädjade till skolans elever om hjälp. En student på 
filmfotolinjen, Iga Mikler svarade dagen efter att hon gärna hjälpte till att organisera en 
inspelning. Vi hade kontakt fram och tillbaka på mail under veckan innan konserten, och på 
söndagen, när vi spelade in utan publik på Fasching, kom hon förbi och undersökte var 
kameror kunde ställas upp o.s.v. Vi kom gemensamt fram till lösningen med två helt fasta 
kameror, modell billigare, en bakom pianot och en bakom trumsetet, samt tre mer eller mindre 
rörliga kameror på läktaren. Två filmare skulle krävas, Igas klasskamrat Sebastian Ringler 
blev den andre. 

 
Efter konserten fick jag de tio videobanden med mig hem i en plastpåse, och det dröjde två 
månader innan jag hade tid att göra något av dem. Första helgen i juni åkte jag till 
Lillehammer för att klippa filmen tillsammans med Sebastian Wartin. Projektet var 
otursförföljt från början. Dels hade ett band försvunnit, ”totalbilden” (det utzoomade bilden 
på hela scenen) från första halvan av konserten. Dels blev det odefinerbara tekniska problem i 
konverteringen av två av banden, också från första halvan av konserten, så vi beslöt att bara  
klippa andra halvan. Nästa problem var att klipprummet blivit dubbelbokat, så vi hamnade i 
akut tidsbrist, eftersom min biljett hem redan var bokad. Det löste vi genom att jobba hela 
nätterna och sova på dagarna. Vi hann precis göra klart en snabb klippning av fem låtar, innan 
tåget till Oslo skulle gå på måndagsmorgonen. Färgkorrigering, övergångseffekter, och andra 
tekniska och konstnärliga förbättringar fick strykas från listan. Vi hann inte heller exportera 
filerna, så jag fick vänta tills Sebastian gick på sommarlov med att få filmen. 
Det var dock inte en färdig konsertfilm jag fick, utan bara de klippta bilderna. En klippare, 
bekant till Sebastian, Filip Sellberg, åtog sig att tillsammans med mig göra klart filmen. 
Vi la på det mixade ljudet till skivan, gjorde en inledningssekvens, fades in och ut, 
namnskyltar, låttitlar och eftertext. Vi gjorde även två olika versioner av filmen, en 
sammanhållen för dvd, och en uppdelad låt för låt, med eftertext efter varje låt, för YouTube 
och hemsidebruk. 

 
Även fast filmen på grund av olika oförutsedda händelser inte blev lika bra som jag hade 
hoppats från början, och att arbetet var långdraget och motigt, är jag jätteglad att jag 
genomdrev det projektet. Bilderna lägger helt klart till en dimension till musiken när man ser 
dem samtidigt. Samspel, fokus i musiken och själva konsertsituationen blir mycket tydligare 
med bilder till. 
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6. Omslag 
Min ursprungliga idé var att skivan skulle heta ”Råttans år” eller ”Year of the rat”. Både mitt 
födelseår, 1984, och det nuvarande, 2008, är ”råttans år” i den kinesiska zodiaken. Jag är inte 
astrologiskt lagd i vanliga fall, men det jag läst om ”råttan” föreföll mig intressant och titeln 
var ett sätt att sammanfatta tiden fram till skivdebuten i och med att årtalen sammanföll. 
”Råttans år” har vidare en urban klang av asfalt och snöslask, vilken tillsammans med att 
skivan var inspelad live på Fasching, gav mig associationer till stockholmsskildringar i 
serieformat. Jag såg framför mig en tecknad värld som var en blandning av Pirinens 
surrealistiska tunnelbanemiljöer, och Spiegelmans ”Maus”. 
Under sommaren kontaktade jag flera olika serietecknare och konstnärer, men inte någon 
gång fick jag napp. 
Lösningen blev att använda ett foto på trion av Mikael Karlsson som skivomslag. Vi hade 
använt bilden under ett knappt år på affischer och på Internet. Genom Robert Ikiz fick jag 
kontakt med en jätteduktig designer i Los Angeles, Faruk Ulay. Under några veckor i början 
av hösten hade vi kontakt nästan dagligen på e-mail. Vi diskuterade allt från färger och 
typsnitt, till formuleringar i de texter som skulle finnas med i skivan. Faruk skickade över 
skisser som jag kommenterade och skickade tillbaka. Tidsskillnaden mellan Los Angeles och 
Stockholm gjorde att jag kunde sitta och fila på någon formulering eller maila över någon ny 
bild till omslaget innan jag gick och la mig på kvällen, för att sedan ha ett nytt förslag från 
Faruk direkt när jag vaknade. 
I och med att vi använde Mikael Karlssons bild till omslaget, valde jag ut flera bilder från 
samma fotografering till CD:n, baksidan av omslaget och även inuti omslaget. För att få plats 
med både bilder och text, bestämde vi oss för att använda en sexsidig digipack istället för 
fyrsidig som var bestämt från början. Nu i efterhand är jag jättenöjd med konceptet till 
skivomslaget. Mikael tog massa fina bilder på oss i en tågtunnel i Tantolunden, och det känns 
kul att ha fått användning för dem. När jag funderade på ett ritat omslag så var det delvis för 
att jag ville att skivan skulle sticka ut lite från mängden. Men liksom jag i efterhand tycker att 
Kullhammars mixning var mycket bättre än min egen idé, är omslaget som det blev, 
antagligen mycket bättre än vad det skulle ha blivit om jag fått exakt som jag ville från början. 
Jonas Kullhammar skrev en ”liner notes” som översattes till engelska av David Voxlin, med 
lite finputsning av Adam Fransson. Jag skrev en egen text också, om musik i allmänhet och 
skivan i synnerhet. Först skrev jag på engelska, men jag märkte snart att min engelska var 
alldeles för dålig för att jag skulle kunna uttrycka någonting väsentligt om musik. 
 

7. Tryckning, release 
Redan i januari, det vill säga tre månader innan själva inspelningen av skivan och långt innan 
någonting var klart med bolag eller omslag eller nånting, hade jag bokat ett datum på Glenn 
Miller Café, för skivrelease. Det datumet var den 29 september 2008. Efter mina motgångar 
med omslag och med filmen så var jag i mitten av sommaren övertygad om att datumet skulle 
spricka. Jag orkade knappt ens tänka på skivan. 
Vändningen kom i början av augusti, när Stockholm Jazz Records kallade till gemensamt 
möte med flera skivdebuterande band, som skulle släppa skivor under hösten. Jag tyckte att 
det vore så pinsamt att komma dit utan någonting att visa upp, så jag satte fart och gjorde 
under några veckor i augusti och början av september alla de saker som jag skjutit upp ända 
sedan april. Jag klippte klart filmen, bestämde mig om omslag, bokade tid för mastring, fixade 
nödvändiga koder och NCB-papper. Nu var helt plötsligt den 29 september aktuellt igen som 
releasedatum. 
Jag tog kontakt med tryckeriet MPEG - även de en kontakt jag fick genom skivbolaget - och 
begärde en offert. Fredagen den 12 september var allt klart, jag hade CD-mastern, NCB-
pappren och de färdiga PDF-filerna med omslag och CD-bild från Faruk, så jag cyklade efter 
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lunch över till MPEG på Grev Turegatan. Enligt hemsidan borde jag ha de färdiga skivorna 
10 dagar efter att de lämnats in. Alltså senast på fredagen före releasen. Trodde jag. Det som 
inte var inräknat var frakten från Tyskland där skivorna skulle pressas. Åtta månader efter att 
jag bokat releasedatum, och jag skulle missa det med en dag. 
Det löste sig dock i allra sista sekunden, genom att vi fick flytta fram datumet på Glenn Miller 
Café med två veckor. Releasen var den 10 oktober, ett och ett halvt år efter att idén om att 
göra en trioskiva väcktes. Sedan dess har vi fått en del recensioner, vissa bra och vissa 
intetsägande. Ingen direkt negativ. Jag var så fokuserad på själva arbetet medan det pågick, att 
jag inte hade någon bild av vad skivreleasen skulle kunna medföra, därför är det svårt att säga 
något om den respons vi ändå fått. Det jag kan säga är att det absolut inte blev lättare att boka 
spelningar, det är fortfarande lika svårt och tråkigt! 
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Omslaget, helt färdigt att 
lämnas till tryckeriet. 
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REFLEKTIONER 
 
”I am a professional photographer because it is the best way I know to earn the money I 
require to take care of my wife and children” 
 
När jag första gången läste detta citat av den berömde 
fotografen Irving Penn, fylldes jag instinktivt av motvilja. 
Hur kunde en så uppburen och firad konstnär ha ett så krasst 
förhållningssätt till sitt verk? Citatet lämnade mig ingen ro. 
Ju mer jag grubblade över innebörden desto mer förändrades 
min uppfattning, orden vecklade ut sig för mig och 
uppenbarade ett budskap om konstnärens livsvillkor. 
Att det är en fotograf som får inleda mina reflektioner över 
musik, jazz och kreativitet i allmänhet och mitt 
examensarbete i synnerhet, är inte en tillfällighet. Liksom 
jazzen är fotografiet i högsta grad en modern konstform, 
vilken vuxit fram parallellt med industrialismen. Liksom 
jazzen har fotografiet en omedelbarhet; det fångar 
ögonblicket. Vad som fotograferats kan aldrig ångras. Liksom jazzen är fotografiet 
individualistiskt och demokratiskt och representerar, i den allmänna föreställningen, ett 
underifrånperspektiv jämfört med tidigare idiom inom respektive konstformer, musik och 
bildkonst. 
Det finns en annan, och i sammanhanget mer relevant jämförelse, nämligen den att både 
fotografi och jazzmusik har ett starkt historiskt drag av brukskonst. Jazzen som bakgrund till 
mingel, eller som takthållare till dans, fotot som förmedlare av nyheter, eller ideologisk bärare 
i reklam och propaganda. Nyttoperspektivet har på gott och ont präglat båda 
uttrycksformerna. Många av de allra främsta jazzmusikerna började sin bana i militärorkestrar 
eller dansband. Många av de allra främsta fotograferna har tillbringat sina bästa år i 
reklamstudios eller riskerat livet som krigsfotografer. I en tid då etablerade konstformer, 
måleri, litteratur och konstmusik, hade brutit sig loss ur normens och historiens förlamande 
grepp, var de nyare konstformerna, utan mecenater och statliga institutioner, hänvisade till 
”marknadens” välvilja. Och det är i detta sammanhang som Irving Penns citat ska tolkas när 
han kommenterar en utmärkelse från tidskriften Popular Photography 1958, på höjden av sin 
karriär. Vad han säger är inte att han är konstnär för att tjäna ihop pengar till brödfödan, vad 
han säger är att han tvingas av omständigheterna att göra andra överväganden än konstnärliga, 
för att kunna överleva och verka som konstnär. Professionalismen är en eftergift åt 
ekonomiska realiteter, konstnärskapet är ovillkorligt. 
Det är en betraktelse som i allra högsta grad är relevant femtio år senare. I dagens 
kulturfientliga samhällsklimat är det ytterst få förunnat att överleva enbart som 
”jazzkonstnärer”. Det finns också en känsla av att kulturklimatet hela tiden blir kärvare, och 
att det är framförallt det ”fria” kulturlivet som drabbas av neddragningarna. Jazzen har 
hamnat mellan stolarna i kulturpolitiken, för ”fin” för vanligt folk, som hellre dansar till 
syntetisk discomusik, eller går på rockkonserter, för ”folklig” för de stora statliga anslagen, 
som tillkommer operan och konserthusen. 
Dessa okonstnärliga reflektioner speglar hur mina tankar rört sig under de senaste tre åren. 
Tyvärr måste jag säga, att min konstnärligt sett mest fertila period hittills, inföll under de fem 
åren närmast före jag började på ”Ackis”. De senaste åren har i stor utsträckning varit en 
kamp med mig själv om och på vilket sätt jag kan och vill leva som just professionell 
musiker. Den klingande delen av mitt examensarbete är ett inlägg i den debatten med mig 

Irving Penns klassiska bild av 
Miles Davis, omslag till Miles 

skiva ”Tutu”. 
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själv. Dock är det så att de konstnärliga aspekterna av mitt musikerskap onekligen stundtals 
lider av min ambition att förverkliga det tänkta livet som yrkesman. 
 
Min konstnärliga utveckling 
 
Jag började spela piano hemma hos mina farföräldrar. Jag brukade improvisera fram musik 
utifrån tavlor, fotografier och annat i rummet som väckte associationer hos mig. Något senare 
märkte jag att jag utan svårighet kunde spela de flesta sånger som jag kunde utantill. 
Ett av mina starkaste musikaliska minnen från de tidiga åren i skolan är när vi spelade 
“Varmkorv-boogie” på musiklektionen. Efter skolan satt jag och spelade piano på fritis. 
Melodin var inget problem, inte heller boogie-kompet, men när jag kom till femte takten blev 
jag förvirrad. Jag hade en klar uppfattning om hur melodin gick, men det lät helt enkelt inte 
rätt. Efter en stunds experimenterande kom jag till slutsatsen att skillnaden låg i vad 
vänsterhanden sysslade med. Inte rytmiskt utan i vilka toner som spelades. Jag tror att det var 
då jag lärde mig vad harmonik är för något. 
När jag var nio år tog jag mina första pianolektioner för min musiklärare i skolan, som också 
var sistaårsstudent på KMH. Efter ett år rekommenderade hon mig till sin lärare, Eva 
Luthander. Henne hade jag sedan som pianolärare fram till nionde klass. Vi spelade enbart 
klassisk musik. Jag var omotiverad och övade sällan. 
Konstnärligt var jag extremt omogen och understimulerad fram till fjortonårsåldern. Trots att 
jag gick i en kommunal musikklass med musiklektioner på schemat varje dag, och spelade 
piano på fritiden, så hade jag inget grepp om varken samtida eller äldre musik. Jag kan inte 
minnas att några av mina kompisar någonsin diskuterade musik, eller någon annan konstform 
för den delen. Jag komponerade då och då antingen vid pianot eller i något datorprogram, men 
det var en isolerad företeelse i mitt liv och ingenting jag pratade om. 
På högstadiet började jag med hjälp av Internet att beta av en musikgenre i taget, för att 
komma ikapp det glapp jag upplevde att jag hade. Jag lyssnade på allt från dödsmetall till 
indiepop, pluggade på om artisterna och laddade ner musik och köpte skivor med det jag 
gillade. Det var mycket stimulerande. Den musikstil jag slutligen fastnade för var en typ av 
komplicerad drum’n’ bass-musik med rötterna i 70-talsfunk och rave, som gjordes framförallt 
i Storbritannien. Jag införskaffade de nödvändiga datorprogrammen och började 
experimentera själv med samplingar, midi och effektspår. Jag satt ofta från fredag kväll till 
söndag kväll, mer eller mindre nonstop och arbetade med mina låtar. Jag har kvar all musik 
som jag gjorde under den tiden, det mesta är förstås dåligt och omoget, men några låtar tycker 
jag fortfarande håller måttet. 
Anledningen att jag spelar idag är antagligen att jag blev antagen till musiklinjen på Södra 
Latins gymnasium. Jag sökte till jazzutbildningen, men hade i princip ingen aning om vad 
jazz var för något. På provet spelade jag Grieg och Bach och lämnade även in en cd med mina 
drum’n’bass-låtar. Gymnasiet var min bästa tid hittills, personligt och konstnärligt. Jag fick 
många nya vänner som var intellektuella och konstnärliga, vi spelade tillsammans. Jag 
engagerade mig politiskt, gjorde uppror mot mina föräldrar och mot samhället i stort, som jag 
uppfattade det, och mot skolan som jag alltid vantrivts i. 
Från att jag började gymnasiet är min konstnärliga utveckling tämligen linjär, i alla fall i 
backspegeln. Jag har ofta tvekat och tvivlat på min förmåga och motivation, men i efterhand 
är nog min utveckling ganska typisk. På gymnasiet hade jag ett fusionband med några 
kamrater. Vi spelade krånglig musik i svåra taktarter. Jag försökte också lära mig att spela 
jazz men det tyckte jag var väldigt svårt, egentligen ända tills första året på KMH. Efter 
gymnasiet gick jag på folkhögskola två år i Skurup. Det var en bra tid för mig på andra sätt än 
det musikaliska. Jag läste oerhört mycket, såg på film och diskuterade allt möjligt med 
kamrater. Framförallt en person sporrade mig till att ständigt vara på toppen av min 
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intellektuella och etiska kapacitet. Även att flytta hemifrån och att helt plötsligt ha en massa 
pengar att röra sig med var mycket trevligt. Jag sökte två gånger till Musikhögskolan i 
Stockholm, första gången fick jag en reservplats och andra gången blev jag antagen. 
Jag hade helst velat gå det individuella programmet, och jag spenderade en del tid med att 
förbereda min ansökan. Att jag inte blev kallad till sökningen med motiveringen att mina 
önskemål kunde tillgodoses inom ramen för musikerprogrammet tog jag som en stor motgång. 
Om jag hade fått utforma min utbildning mer självständigt är det mycket möjligt att mitt 
musikerskap hade tagit en helt annan riktning. När jag började på Musikhögskolan var jag 
främst intresserad av klassisk musik, indisk klassisk musik och rock och hade vissa tankar om 
hur jag ville kombinera dessa stilar. 
Ungefär samtidigt som jag började på Musikhögskolan drabbades jag av en 
muskelinflammation i handleden, antagligen på grund av överspändhet både fysiskt och 
psykiskt. Under den konvalescensperiod som följde tvingades jag ta itu med en del obehagliga 
frågor rörande min situation. Jag bodde hos mina föräldrar, levde på studielån, hade i princip 
ingen erfarenhet av spelningar och ingen bild av hur jag skulle kunna försörja mig längre 
fram. Under några deppiga höstveckor 2005 kontaktade jag alla hotell i Stockholmsområdet, 
och ett stort antal restauranger. På något sätt lyckades jag ordna en fast spelning en gång i 
veckan på ett hotell inne i stan och på en restaurang tre till fyra kvällar i veckan. Dessa 
spelningar som var mina första förstahandserfarenheter av att arbeta som musiker, stärkte mig 
oerhört i mitt mycket bräckliga självförtroende. Det var en mycket behaglig roll att ta på sig 
kostymen och spela piano några timmar, äta restaurangmat och dricka alldeles för mycket 
kaffe. Den här perioden, som varade mitt första år på KMH var en blandad upplevelse. På 
grund av min skada kunde jag inte öva som jag var van. Jag var deprimerad långa perioder. Å 
andra sidan fick jag praktiska erfarenheter som var minst sagt behövliga i mitt 
dagdrömmarliv. Jag halkade efter i skolan, men inte ohjälpligt. 
När sommarlovet började tog också mina engagemang slut, och jag bestämde mig för att inte 
försöka hitta nya. Det finns en viss tristess i spela nästan varje dag, särskilt när man spelar 
själv vilket jag oftast gjorde. Det jag lärde mig av att göra det var att tvinga fram ett 
musikaliskt fokus, men till slut orkade jag inte anstränga mig på spelningarna. Att spela musik 
för människor som inte lyssnar är otroligt ensamt. Jag började ta matgästernas ointresse 
personligt. Inför andra året på Musikhögskolan 
bestämde jag mig för att satsa på det musikaliska 
istället, att öva och komponera. 
 
Musik 
 
Jag har en väldigt tydlig föreställning av hur min 
konstnärliga vision ser ut. Det är betydligt svårare att 
klä den i ord, jag kommer att misslyckas. Det torde vara 
åtminstone delvis korrekt att säga att min 
grundupplevelse av musik är en på platonskt vis 
dualistisk uppdelning mellan musiken, sådan den 
gestaltar sig i sinnevärlden, och en ideal musik, 
immateriell men verklig. 
Den antika grekiska uppfattningen av musiken som en av de förnämsta konstformerna, men 
den utövande musikern som en narr, ett ovärdigt yrke för en med-borgare, kan jag delvis 
förstå. Den har kanske att göra med musikens natur, som en företeelse i rang med fysikaliska 
lagar. Musiken finns överallt i universum och går att beskriva deduktivt med matematiska 
formler. Jag har alltid levt med musiken inom mig, all min vakna tid har varit fylld av musik 

Rafaels Platon, detalj 
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så länge jag kan minnas. Varken ful eller vacker musik, utan helt enkelt olika tonföljder och 
harmonier, som gått runt runt, timme efter timme och år efter år. 
De enda gångerna musiken tystnar är när jag 
själv spelar. Jag antar att det är en anledning 
till att jag spelar. Pianot är idealt för att 
utforska förhållandet mellan tonerna. 
Allt sådant som sound, time, samspel och 
genre är för mig sekundära egenskaper hos 
musiken, och också de saker som vållar mig 
mest problem när det gäller att spela själv. 
Målet för den musik jag skriver och spelar är 
att komma så nära som möjligt ursprunget: 
musiken som finns i universums struktur. När 
jag säger ideal musik så menar jag det 
bokstavligen, på det sätt ordet förstås i den 
platonska idétraditionen: musikens 
allmänbegrepp, eller väsen, fast ännu snävare, 
den faktiska gestaltningen av den ideala 
musiken. Jag har i hög grad dragits till musik 
och musiker som jag anser har samma strävan 
som min egen, ehuru de såklart kommer 
närmare, jag menar giganterna i 
musikhistorien. J.S. Bach och John Coltrane är 
mina främsta exempel på den typen av musik. 
Deras musik rymmer ingen ironi, den är i det 
närmaste anti-intellektuell, d.v.s. andlig. 
En relativt sen insikt hos mig, något som jag 
tidigare har uppfattat som lättja eller bristande kultivering hos mig själv, är att det här 
”musikaliska” förhållningssättet påverkar min uppfattning av konst i stort. Jag kan uppskatta 
en film eller bok utifrån dess metafysiska egenskaper snarare än dess idéinnehåll, vilket retar 
mina kamrater som ägnar sig åt att på motsvarande sätt studera litteratur eller film och 
kommer mig att känna mig korkad. 
Vad som här beskrivits utgör en liten, men viktig del av min uppfattning av musiken. Jag har 
även en dragning mot det intellektualiserande. Därför uppskattar jag t.ex. Shostakovich. Men 
det intellektuella måste gå hand i hand med det andliga för att jag ska tilltalas. 
En annan viktig sida av mig är min politiska medvetenhet, vilken hänger nära samman med 
mina etiska strävanden. Dock har jag alltid hävdat att musik inte kan vara politisk. En text 
eller en målning kan vara politisk, men inte musik, om jag får bestämma. Musiken i sig kan 
aldrig uttrycka ett konkret budskap. Därför har jag alltid haft en instinktiv motvilja mot så 
kallad programmusik och mot all musik som, på modernistiskt manér, reducerar musiken till 
dess yta, ”ljudbilden”. Det kan invändas att skillnaden mellan språk och musik bara är 
konvention, att man kan tänka sig ett helt meningslöst, enbart estetiskt ”språk” och å andra 
sidan att toner och intervaller skulle kunna tilldelas specifika innebörder. Jag är dock av den 
bestämda uppfattningen att skillnaden mellan språk och musik går mycket djupare än så och 
har att göra med deras olika ursprung; språket som en uppfinning för att underlätta 
kommunikationen människor emellan, musiken som en av naturens innersta hemligheter, 
oberoende av människor för sin existens.Jag tycker om att tänka på den antika föreställningen 
att planeterna i sitt tänkta omlopp runt jorden åstadkommer den perfekta musiken, sfärernas 
musik. Det får stå som en allegori över min uppfattning av musiken.  
Vad gäller min ideala uppfattning av musik i förhållande till detta projekt, är det en knepig 

Bachs första violinsonat, 
svårare för dagens violinister 
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skillnader i stråken. 
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Den ptolemaiska 
världsbilden. 

fråga. Allra först ska sägas att jag är oerhört nöjd med skivan i 
dess slutgiltiga form, musiken på skivan, ljudproduktionen, min 
egen text i konvolutet och formgivningen av omslaget. Jag spelar 
på skivan på den absoluta toppen av min förmåga vid 
inspelningstillfället. Mina medmusiker Robert Erlandsson och 
Kristian Fredmark spelar så bra jag någonsin hört dem. Även vårt 
samspel fungerade under konsertkvällen mycket bra, det kändes 
verkligen som om alla reptimmar och konserter vi gjort fram till 
dess bara hade varit förberedelser inför detta ögonblick. 
Det andra positiva jag kan säga om mitt examensarbete är att jag 

övervunnit min värsta kritiker, nämligen mig själv, enbart i och med att jag slutfört arbetet 
och givit ut skivan. 

Min strategi för att kunna göra detta, och min strategi överhuvudtaget för att 
kunna överleva psykiskt som konserterande musiker, är dock delvis falsk. Jag har 
helt enkelt intalat mig själv att det jag gör är medelmåttigt, att jag själv är 
medelmåttig och att det inte är något fel med detta. Denna inställning har gjort det 

möjligt för mig att drastiskt öka min produktivitet, som kompositör, som musiker och som 
elev i skolan. Jag har tackat ja till att göra spelningar som jag är mycket väl medveten om att 
jag inte är kvalificerad för. Jag har skrivit låtar som jag inte själv tycker innehåller något 
essentiellt musikaliskt. Jag lämnar in arbeten i skolan som är oreflekterade och dravliga. När 
jag får beröm för dessa falska bedrifter har jag hanterat detta genom en ytterligare sofism: det 
enda man kan göra med ett beröm är att tacka för det, allt annat vore oartigt. Jag har alltså 
försökt att avstå från frestelsen att säga sanningen: jag har inte ens ansträngt mig för att 
åstadkomma detta. Å andra sidan är det kanske bara en sida av min uppfostran som talar när 
jag tror att man måste anstränga sig för att det man gör ska vara värt något. 
En av anledningarna till att jag antagit denna fasad av professionalism är verklighetens 
obevekliga insteg i min värld. Samhället belönar inte drömmare, samhället belönar de 
produktiva. Om jag ska kunna sälja skivor måste jag först göra en skiva. För att få spelningar 
måste jag få recensioner, och även då behöver jag en skiva. För mig var det främsta målet 
med detta projekt inte att finna ut någonting nytt om kreativitet, konstnärlighet, musik och 
mystik. Dessa saker har jag ägnat hela mitt liv åt. Målet med detta projekt var tvärtom att 
konkretisera, det vill säga förenkla, mig själv och min musik. Det är också precis det som jag 
tycker att jag lyckats med, däremot känner jag mig inte närmare de djupare aspekterna av 
tillvaron nu än jag gjorde för flera år sedan. 
Den bestående vinningen förutom detta består i alla de övningstimmar jag la ner inför 
inspelningen. Framför allt min "time" blev mycket bättre de sista månaderna och veckorna 
innan examenskonserten, och jag upplever att jag har fortsatt utvecklas även senare på grund 
av övningen jag la ner under denna period. 
Jag ägnade också mycket övningstid, för första gången någonsin, åt att konkret öva på låtarna 
vi skulle spela. Tidigare - och framförallt de första två åren av min tid på KMH - har jag övat 
på Zen-vis: som en ritual, som ett oändligt upprepande med minimala variationer. Detta 
övningssätt har lagt grunden till mina färdigheter inom improvisation och den jag har att tacka 
för detta är förstås Alvaro Is-Rojas som jag hade det stora privilegiet att få studera ett år för på 
Musikhögskolan. Dock - att öva fokuserat på låtarna, ackordbyte för ackordbyte, 
extrapolering av olika mönster över låtarnas former, att enbart använda vissa toner eller 
notvärden - detta var en lärorik process som jag fortfarande inte kommit till klarhet om hur 
den bör göras på bästa sätt. 
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Om komposition 
 
En av de intressantaste musikerna jag känner till, och en av mina största idoler, är den 
kanadensiske pianisten Glenn Gould. Han hävdade att musikens främsta kvaliteter ligger i 
dess kontrapunktiska egenskaper. På denna grund avfärdade han kompositörer som t.ex. 
Mozart, han gick till och med så långt som att spela in samtliga Mozartsonater i det tempo han 
tyckte bäst framhävde deras bristande kontrapunktik. Han gjorde även en nyinspelning nära 
slutet av sitt liv, av det verk som gjort honom världsberömd - Bachs Goldbergvariationer - på 
grund av att den tidigare inspelningen var "för romantisk" och att han då ännu inte insett det 
rytmiska förhållandet mellan samtliga 31 variationer och huvudtemat. 
Glenn Gould var en musiker som tänkte som en kompositör. När han pratar om Bachs musik 
känns det ibland som om han innerst inne tror att det är han som skrivit musiken. Eller så är 
det bara för att det är så det känns när jag lyssnar på hans inspelningar, de är fulländade 
tolkningar av fulländad musik. 
Jag har, trots femton års musikstudier, i princip inga formella kunskaper i stämföring, 
instrumentation, formlära eller harmonik. Att jag ändå lyckas producera musik i så stor 
omfattning och med så stor känslomässig bredd, beror på att jag använder mig av det jag 
lyckats snappa upp, och varierar det i oändlighet. Varje gång jag skrivit en låt tror jag att det 
var den sista möjliga variationen på mitt ständigt samma tema. 
Jag har två principer som jag försöker att följa i mitt kompositionsarbete. Den första är att 
musiken ska vara logisk. Vad jag menar då är att musiken ska låta logisk när man hör den 
vilket är samma sak. Noter på ett papper är inte musik, musik är det som hörs - i öronen eller i 
huvudet.  
Den andra principen för mitt komponerande är det känslomässiga. Det är min övertygelse att 
musik endast är ett känslornas språk, eller snarare tvärtom, vi människor har någonting i oss 
som svarar känslomässigt på väl avvägd musik. Den känsla jag framförallt vill förmedla i min 
musik är passion. Mitt förhållande till musik och till mycket annat också är oerhört 
passionerat. Jag förblir iskall och ibland till och med illa berörd av musik som inte är 
passionerad. Den känsla jag framförallt strävar efter att undvika i min musik är det 
sentimentala. Jag tror att sentimentalitet är en destruktiv kraft, som gör oss slöa och 
fördummade. 
Numera skriver jag alltid vid pianot. Ibland har jag tur, då råkar jag spela något som låter 
logiskt på en gång och kan bygga vidare på detta. Oftare har jag inte tur, då använder jag vissa 
enkla knep för att kunna skriva ändå. Ett enkelt knep är att använda en välbeprövad form, till 
exempel är 32-takterslåtar, med formen AABA kraftigt överrepresenterade i min repertoar. 
Andra knep kan ha att göra med ackordsföljder. Många av mina låtar har skrivits utifrån en 
enkel frågeställning såsom: om jag börjar på ackordet X, hur kan jag då ta mig till Y med så 
få byten som möjligt, och sedan tillbaka igen, "Year of the rat" är skriven så. Eller, som till 
exempel "The Tree", där blev frågeställningen: kan jag skriva låten så att andra A-delen byter 
tonart ett halvt steg uppåt utan att detta märks, och sedan tillbaka igen? Lösningen blev att 
göra en "förlängd" form. Genom att lägga till fyra takter per A-del, maskeras tonartsbytet och 
blir knappt hörbart (utom för dem med absolut gehör). En annan teknik jag använder mig av, 
till exempel i "Garage" och i "Elstir" (som finns på konsertfilmen, men inte på skivan) är att 
skriva en melodi som går i en tonart, för att "dölja" eller snarare binda ihop ackorden som går 
i flera olika tonarter. Många av mina låtar följer ett strikt mönster i A-delen, för att sedan få 
mer fritt spelrum. "Emmelie" är en typisk sådan låt. A-delen är en intrikat kombination av en 
melodi som enbart består av fyra toner i en Dim-fyrklang och harmonik som består av 
mollackord som flyttar sig symmetriskt mellan de övriga åtta tonerna i den kromatiska skalan. 
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B-delen är en romantisk parafras på detta system, som växlar intuitivt flera gånger mellan dur 
och moll. Den låt jag själv är mest nöjd med - kompositionstekniskt - på skivan är "Dölian 
Mode". Jag kan inte förklara i ord vad jag gjort, och jag har inte lyckats upprepa det, men hela 
låten byger på två små melodifragment som bråkar med varandra om utrymmet. Ackorden 
följer maktlöst denna ostrukturerade kamp fram till sista delen, då harmoniken slutligen får 
grepp om situationen och bringar viss ordning i situationen.  
 
Musikerskap 
 
Ett av syftena med mitt examensarbete har varit att undersöka hur det är att försöka arbeta 
som bandledare och kompositör i Sverige. När jag började med arbetet visste jag inte om det 
skulle vara möjligt att hitta några speltillfällen och jag visste ingenting om hur skivbranschen 
fungerar. Jag har lärt mig väldigt mycket om det praktiska arbetet med ett band och med en 
skiva under det senaste året. Det är mycket svårare att dra några generella slutsatser om 
musiklivet i Sverige endast med utgångspunkt från mitt arbete. Jag ska dock säga något om 
några förhållanden jag tycker mig ana. 
Vad som snabbt blir uppenbart är att det är otroligt svårt att få jobb med ett band. 
Överetableringen av band är extrem, ibland funderar jag på om det finns fler jazzband än 
jazzmusiker i Sverige. En annan omständighet som gör det svårt att ta sig ut och spela med ett 
band är jazzklubbarnas bristande samordning. Det är lätt att inse att om man kan ha konserter 
flera dagar i rad inom ett begränsat geografiskt område, så uppkommer vissa betydande 
logistiska kostnadsminskningar för den som betalar resorna. Mina erfarenheter tyder dock på 
att klubbarna oftare tänker tvärtom, att de ibland till och med aktivt undviker att boka in band 
som spelar på en annan klubb i närheten. Detta för att publikunderlaget är så begränsat. Det 
måste erkännas att detta är det största enskilda problemet för jazzmusiken i Sverige, att 
publiken är så fåtalig. Den publik som finns är dock väldigt trogen, ofta är det medlemmarna i 
klubben som går på konserterna. Klubben fungerar därmed i viss mån som en social 
samlingsplats för dess medlemmar och detta tror jag kan vara en av orsakerna till vad som kan 
beskrivas som jazzens demografiska kris.  
Vid de spelningar vi trots allt lyckades boka in upplevde jag varje gång att musiken blev 
mycket uppskattad. Detta leder mig att misstänka att jazzklubbarna i vissa fall är i otakt både 
med musikens utveckling och publikens smak. Jag vet ingenting om hur beslutsgången är till 
exempel i en organisation som Svenska Jazzriksförbundet, men min erfarenhet - inte bara från 
dessa konserter utan även andra spelningar - är att många av de klubbar som är roligast att 
spela på, har bäst instrument och drar mest folk, inte har tillgång till de offentliga medel som, 
trots de bistra tiderna, alltjämt finns tillgängliga för vår obskyra genre, medan flera klubbar, 
trots en mer eller mindre öppen policy som åtminstone borde gå stick i stäv med eventuella 
riktlinjer (t.ex. att ha ett husband, eller att bara boka in band med sångare) kan fortsätta att år 
efter år rekvirera pengar ur de statliga anslagen. 
Dessa dystra anmärkningar till trots anser jag att musiker är det bästa yrket man kan ha. Så 
länge pengarna och hälsan räcker kommer jag att fortsätta att spela så mycket jag kan. Alla 
nya människor man träffar och spelar med, alla platser man får besöka, alla sena kvällar och 
restaurangmat, alla magiska stunder då allt faller på plats, alla samtal om konst och musik och 
liv och död, detta är vad jag hoppas få ägna mina dagar åt tills jag kastar in handduken. 
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