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Inledning 
 

Syftet är att i en skriftlig avhandling redogöra för de avvägningar och val jag gjort under mina 

hittills tjugo levnadsår, och se hur dessa format den människa och konstnär jag är idag. I en 

(inspelad) konsert med bandet ”Crime Scenes”, ska jag försöka presentera en rättvis bild av var 

jag idag står i mitt musikaliska skapande. 

 

Ovanstående rader, hämtade från PM:et för detta examensarbete, var det formulerade syftet med 

mitt arbete. På grund av min oförmåga att med ord förklara min utveckling som musiker, bör denna 

skriftliga del av projektet endast betraktas som en bristfällig, selektiv återberättelse av minnen och 

tankar. Resultatet av det arbete och de studier jag gjort under dessa år på musikhögskolan finns 

ingalunda i denna uppsats, utan endast i den praktiska delen – konserten – av redovisningen. Mitt 

mål är dock att jag på ett övergripande sätt ska kunna presentera olika faser i mitt musikerskap och 

peka på hur de skiljts sig i avseenden som ideal, ambitioner och ingång/förhållningssätt. Dock 

kommer jag inte objektivt kunna presentera de bakomliggande orsakerna till dessa faser, eftersom 

de varit relaterade till allt som samtidigt hände runt omkring, händelser mitt minne är oförmöget att 

återge. Det har slagit mig att jag sällan minns exakta händelser, historier, men att jag istället med en 

extrem precision minns känslor och stämningar hämtade från hela mitt liv. Dessa tycks mig dock 

omöjliga att beskriva med ord. Vissa händelser och möten har jag i detta arbete försökt koppla 

samman med min musikaliska utveckling, men det är en, förvisso oavsiktlig, efterkonstruktion, 

sambanden har jag ju upptäckt först nu och de är formade efter mitt nuvarande stadie i min process: 

återigen – arbetet är byggt på mitt selektiva minne.    

 

Självklart dök upp i ett tidigt skede frustrationen över min oförmåga att skriva om konst. Att min 

vokabulär konsekvent tycks förminska och förvanska mina konstnärliga upplevelser och visioner. 

Att mina formuleringar lägger sig som en hinna över verkligheten varje gång jag försöker förklara 

mina djupaste känslomässiga upplevelser. Annat vore väl visserligen omöjligt, konsten skulle 

förlora sin importans och unika kraft om den gick att beskriva med ord eller förklaras med 

vetenskaplig eller matematisk logik. Inte desto mindre önskar jag ibland att jag hade ett så rikt 

ordförråd att jag mer rättvist kunde beskriva vissa starka upplevelser jag haft med konstverk, 

eftersom de ofta spelat en avgörande roll i mitt liv och betytt mer för mig än något annat. Jag tycker 

att jag kan vara på rätt spår ibland, men jag kommer alltid till en punkt där det jag skrivit antingen 

låter akademiskt och elitistiskt eller som drömmande nonsens. Skriver jag något om ett konstverk 

direkt efter jag erfarit det, ter det sig för det mesta helt obegripligt i efterhand (inte sällan för mig 

själv också), trots att upplevelsen och känslan  som konstverket frambringade fortfarande lever 

inom mig för alltid. Orden lurar alltså mig själv, varför det är en omöjlig uppgift för mig att för 

någon annan förmedla mina personliga intryck av ett konstverk. Att skriva om konst är för mig 

problematiskt på fler sätt. Ofta upptäcker jag t.ex. att många av de mina idealistiska, framtänkta 

musikaliska värderingar, inte gäller i praktiken. För att ta ett exempel - jag blir ofta berörd av konst 

jag egentligen inte ”borde” blivit berörd av enligt mina åsikter. (Inte förvånande eftersom konsten 

är känslobaserad och irrationell.)  Ändå har jag i detta arbete accepterat detta motstridiga 

förhållande och uttryckt dessa åsikter (som jag dessutom ofta tvingats förenkla och konkretisera), 

med anledning dels av att jag så ärligt som möjligt vill presentera vem jag är idag, oavsett hur 

spretig och paradoxal den bilden än må vara, dels av min ambition att göra min historia och mina 

tankar greppbara och möjliga för en läsare att ta del av.  
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Barndom 

 
Mina tidigaste minnen av musik är nog de från bilresorna med hela familjen; mamma, pappa och 

två äldre systrar, med destination morfars syster i Falkenberg, farfar i Malmö eller norrut till fjällen. 

Det sjöngs konstant, eller, det var i varje fall inte tyst en vaken sekund – sjöngs det inte spelades det 

kassettband. Blev det tyst storgrät jag och fick panik. När jag var fyra år, hittade föräldrarna en 

annons om ett piano, som köptes för en billig penning. På den tiden hade man inte börjat skänka 

bort pianon Föräldrarna uppmuntrade de tre syskonen till att spela men det var bara jag som gjorde 

det självmant.  Pappa och mamma hade båda tagit lektioner vid unga år och kunde med hjälpligt 

flöde tyda en notskriven melodi med tillhörande ackord. ”Majas Alfabetssånger” av Kerstin Andeby 

och Peter Wanngren (som för övrigt bodde ett kvarter bort) var bland det första jag spelade. Pappa 

och jag spelade mycket fyrhändigt; ibland spelade han melodin och jag kompade med bas och 

ackord – ibland vice versa. Sakteliga lärde jag känna instrumentet och började fylla ut den musik 

som fanns på pappret i form av ackord och noter med de toner jag hörde inom mig. Detta var en 

viktig insikt i detta tidiga skede, att det som stod på pappret hade föga att göra med det klingande 

resultatet. Jag minns att jag upplevde pianot som något väldigt mäktigt. Jag kände mig liksom 

underordnad instrumentet - kanske delvis på grund av dess mörka, djupa trälack, men också på 

grund av dess klang - de oförklarliga, hemlighetsfulla och fascinerande ljud det frambringade.  

 

Videoband från min tidiga barndom visar en bild av mig själv som nästan gör mig förvånad över att 

jag inte blev skådespelare eller en halvtaskig ståuppkomiker. På filmerna syns en hes, rödrosig ung 

man i (för den tiden obligatorisk) markant pottfrisyr och runda flaskbottnar till glasögon, som i alla 

situationer, från Göteborgs skärgård till vardagsrummet på Lorensberg i Karlstad, gör sig säker på 

att han filmas frenetiskt sjungande, skrikande, hoppande och/eller dansande. De filmer som finns 

när jag sitter vid pianot visar dock en helt annan sida; seriös och fokuserad och djupt besviken när 

fingrarna slinter. En rolig sekvens finns dokumenterad, när jag tillsammans med systrarna spelar 

och likt Bergmans Caligula, med smått fascistiska metoder tillrättavisar dem när de gör något som 

jag inte tycker passar in. Kanske var det som hämnd för den gången några år tidigare då de skulle 

promenera med mig på hala klippor, vilket resulterade i ett ärr i pannan som lär pryda mig fram till 

mina sista dagar! 

 

 Jag spelade överallt där det fanns ett klaviatur. På dagis fanns en synt som jag fick spela på, ofta 

som ett inslag i jul- eller cirkusshower. Hos mormor och farmor fanns pianon. Helgmiddagarna hos 

farmor var förresten ett angenämt inslag i veckan; särskilt de gånger den fem år äldre och högt 

aktade kusin Joel förärade oss med sin närvaro. Han hade, hör och häpna, ett riktigt trumset och 

brukade ständigt trumma på sina ben under middagen. Snart fick jag också ett minatyr-trumset som 

i sin bristfälliga kvalité, knappast anpassad för sin energiskt bankande plågoande, snabbt 

reducerades till en trumma. Jag minns hur jag satt framför stereon i vardagsrummet och spelade till 

skivor och kassettband, fyllda med 80-tals-hits, mycket Mr. Music. Utvecklade en egen teknik där 

t.ex. hi-haten imiterades genom att slå plasttrumpinnarna mot varandra. Att sitta vid ett instrument 

var alltid som att stiga in en annan värld där allt utanför stängdes ute.  

 

När jag var sex år anmälde mina föräldrar mig till en privatlärare - Conny Karlsson, som jag skulle 

komma att ha i ett antal år.  En gång i veckan hade jag lektion tillsammans med en jämngammal, 

väldigt spännande flicka som säkert bidrog till att lektionerna, med dess teknikövningar och 

instruktioner om kroppshållning vilka läraren var ytterst noggrann med att vi följde, kändes 

intressanta. Efter några terminer slutade mitt sällskap och jag fortsatte lektionerna allena. Jag hade 

relativt lätt för att lära och spelade efter några år stycken av Bach, Beethoven och Mozart. Min 

beundran för pianoläraren när han spelade upp styckena var obeskrivligt stark. Så bra ville jag bli. 

Min relation till dessa kompositörers musik var enligt min erinran ganska märklig. Jag kände aldrig 

att musiken var skriven för flera hundra år sedan, att den var från en annan tid med andra 

förhållanden eller att den skulle vara ”omodern”. Även fast den lät annorlunda var själva 
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upplevelsen av den inte olik den av t.ex. radiomusiken och musiken jag spelade med mina kompisar 

(allt från Metallica och Beastie Boys till Prodigy och Aphew Twin). Samtidigt var musiken lite 

skrämmande; var det verkligen okej att jag tyckte om den här musiken som inte lät som något annat 

jag lyssnade på och drabbades av? Dessa osäkerhetskänslor befläckade kanske min helhetsbild av 

musiken och bidrog säkert till att mitt intresse efter ett antal år skulle avta. 

 

Jag och Conny arbetade även med improvisationsövningar; Conny hade bl.a. studerat med Mats 

Persson och vi arbetade med övningar som jag återkom till 12 år senare när jag träffade Kristine 

Scholz som också jobbat (och jobbar) tillsammans med Mats och visade hans nu nerskrivna och 

samlade stycken för barn (som f.ö. är mycket bra då de kräver fantasi och kreativitet från eleven för 

att genomföra och gör eleven till medkompositör). Jag har väldigt få minnen från lektionerna; det 

jag minns är mitt allvar när jag spelade upp mina läxor, fascinationen då Conny själv spelade och 

glädjen de gånger vi spelade tillsammans. Jag fick ett blandband av Conny med inspelningar av de 

stycken jag arbetade med, men också lite annat – bl.a. minns jag att Bill Evans, Scott LaFaro och 

Paul Motians version av Autumn Leaves fanns med och gav bestående intryck. Jag började också 

skriva egna låtar på pianot; popalster som skulle kunna passat in i den bok med Frälsningsarméns 

sånger som fanns hos farmor. Det finns tack vare Conny en egenkomponerad låt dokumenterad från 

denna tid (jag var väl ca 7-8 år). Han visste hur man spelade in MIDI i Cubase och lärde mig välja 

olika MIDI-instrument som jag sedan fick spela in själv på ett litet klaviatur.   

 

Jag har alltid lyssnat mycket på musik och lade tidigt grunden för det som i framtiden skulle bli ett 

seriöst skivsamlande. Kunde spendera timmar framför radion, väntandes på att låten som passade 

just det blandbandet, skulle komma. Samma sak framför TV:n; jag önskade mig alltid tomma 

videoband som jag fyllde med mina favoritvideos från Voxpop, MTV och ZTV. 

 

När jag började första klass sjöng vi ofta psalmer med fröken Margot. Ibland upplevde jag att hon 

hoppade över toner som hon spelat dagen innan på samma stycke och som jag då hade tyckt varit de 

mest spännande. Brådmogen som jag var, framförde jag ibland denna kritik under rasten och fick då 

nästa dag själv ackompanjera, så att fröken istället (med stort engagemang) kunde leda de små liven 

i sången.  

 

Pianospelet upptog knappast majoriteten av den tid jag inte var i skolan. Friidrott, fotboll, 

innebandy, ishockey, badminton och umgänge med vänner var betydligt vanligare aktiviteter för 

mig, fram till åttonde-nionde klass ungefär. Från det att jag slutade med lektioner för Conny, hade 

jag flera lärare fram till högstadiet. De flesta var lärare från kommunala musikskolan, ofta med en 

väldigt dämpad entusiasm för musik. I femte klass var jag övertygad om att jag skulle sluta spela 

piano. Detta hade nog delvis med min inre utveckling att göra. Jag minns att jag upplevde mig själv 

som vuxen när jag gick i femman, jag har nog aldrig känt mig så gammal som då. Jag kände mig 

verkligen inte som ett barn längre; nu skulle jag bestämma! Hur skulle en pianolärare då kunna 

övertyga mig om att sitta rak i ryggen och att öva skalor varje dag och sedan välklädd gå och spela 

upp ett gammalt stycke som någon tråkig stofil hade skrivit för hundratals år sedan. Dessutom ville 

jag ju spendera mer tid med mina kompisar och unga damer. Några determinerade mål att bli 

konsertpianist hade egentligen aldrig existerat; jag hade inte haft något mål med min egen musik, 

pianospelet var bara en tillfredsställelse, förvisso olik och starkare alla andra typer av 

tillfredsställelse, men jag trodde jag skulle klara mig utan den.  

 

Det var framöverallt mina föräldrar som uppmuntrade mig att fortsätta och föreslog att jag ju kunde 

byta lärare, vilket jag också gjorde när jag började sjätte årskursen i skolan. Jag började för en lärare 

på kulturskolan som var inriktad på olika former av popmusik och startade samtidigt i en så kallad 

”pop och rockensemble” som spelade enkla funk- och jazzlåtar med litet utrymme för 

improvisation. Jag lärde mig grundläggande musikteori och lyssnade på skivor som jag fick låna av 

lärarna. Fastnade för en utgåva med Jan Johanssons Jazz på Ryska och Jazz på Svenska - den 
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musiken trollband mig från första lyssning. Gillade Ray Charles. Lyssnade mycket på alla sorters 

funk; Bootsy Collins, James Brown men också Tower of Power och Nils Landgren Funk Unit. 

Kunde lyssna i timmar på Lars Gullins ”Fäbodjazz”. Upptäckte och slogs av kraften och energin i 

Rage Against the Machine som sedan dess varit ett favoritband. Lärarna var mycket hjälpsamma; vi 

fick spela in i skolans studio och även live på terminsavslutningar, som gatumusiker eller under 

evenemang i staden. Var på kulturskolan flera dagar i veckan: individuell pianolektion, 

storbandsrep, duospel med en sångerska samt ”pop och rockensemblen”. Jag spelade fortfarande 

fotboll och tog mig sällan tid till att öva, tror att det kan ha varit någon slags protest mot musiken 

jag spelat förut och den tid och energi – målinriktad övning – som den musiken hade krävt för att 

kunna framföra. Nu kände jag mig befriad från övningens bojor och kunde enbart göra det jag 

tyckte var kul vilket ledde till ett mått av extremism åt det andra hållet som ledde till att jag hade 

roligt men stod ganska still i min utveckling. Hursomhelst hade jag åtminstone blivit inspirerad till 

att hålla på med musik igen.  
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Högstadiet och gymnasiet 

 
I åttan vann musiken slaget mot idrotten. Mycket var det tack vare min gode vän Anton Toorell, 

vars bekantskap jag stiftade då han blev gitarrist i kulturskolans ensemble. Vi lärde känna varandra 

på ett ganska märkligt vis. Utbytte kanske 10 ord det första halvåret och grundade istället vår 

relation på att vi alltid var kvar 30-60 minuter efter ensemblelektionens slut och i närmast apatiska 

tillstånd, orsakade av vår ömsesidiga beundran av varandra och musiken, spelade tillsammans på 

duo. Detta var fantastiskt!  Efter vårterminens sista lektion åt vi hamburgare och bestämde att vi 

skulle åka på jazzfestivalen i Stockholm. Jag trivdes betydligt bättre i hans sällskap än den 

omklädningsrumsjargong som alfahannarna i fotbollslaget bjöd. Efter Stockholms-resan började vi 

umgås och spela mer och mer. Dessutom började vi få spelningar utöver de som kulturskolan bistod 

oss med. Bl.a. blev vi uppringd av mannen som hade hand om underhållningen på Karlstads gator 

under sommarmånaderna och anställdes som gatumusiker under helgerna. Under en sådan spelning 

hörde sångerskan Isabella Lundgren oss och vi bestämde att hon skulle vara med i fortsättningen. 

Denna trio spelade sedan under resten av högstadiet och hela gymnasiet.  

 

Sista året i högstadiet skaffade jag en mp3-spelare, vilket gjorde att jag kunde lyssna på musik hela 

dagarna. Detta gjorde skolan, som jag annars var ganska trött på, mycket lättare att genomlida och 

dessutom upptäckte jag hur mycket jag lärde jag mig av att bara lyssna. Att jag utvecklade mitt eget 

musicerande endast genom att lyssna. Jag lyssnade mycket på hip-hop och rockmusik under denna 

tid, men också funk och mer och mer jazz. Jag lånade Bill Evans' skivor och Miles Davis' 'Kind of 

Blue'; musik som jag absorberades av men som gjorde mig förvirrad, det lät så olikt allt annat jag 

var van vid att höra. Jag hade också, och har fortfarande fast på ett annat sätt, en stark dragning till 

komplex musik. Lyssnade mycket på fusion och metal såsom Planet X, Dream Theater och 

Meshuggah och spelade med till deras skivor på mitt keyboard med tillhörande Roland jv1080.   

 

Anton's bror hade bränt en skiva med 50-tals-jazz på, det blev snart vårt gemensamma soundideal; 

tidiga Blue Note-plattor, Art Blakey, Mose Alison, Chet Baker, Charlie Parker. Vi läste deras 

biografier, lyssnade på deras musik och apade efter deras livsstil. Samlandet av musik hade nu 

börjat på allvar, när jag började gymnasiet hade jag 9-10 cd-r spindlar med 25 cd-skivor på varje – 

alla noggrant registrerade i en hemmagjord katalog. Utöver det hade jag och Anton regelbundet 

börjat göra gemensamma beställningar av begagnade vinylplattor, samt frekvent besöka stadens 

butik för dylika inköp. Vi lyssnade och pratade om vad vi hörde. Miles Davis' 60-tals-skivor och 

John Coltrane började spelas allt oftare, men vi var fortfarande mest inne på bebop, hardbop och 

viss cool jazz, främst musik från 50-talet. 60-talet hade ju total-förstörts av Beatles och dessutom 

hade inspelningstekniken vid det laget nästan blivit för bra för våra öron; pianot lät bäst när det 

distade. Vi var väldigt upphakade på att musikens yta skulle passa vår smak och avfärdade kallt det 

som inte kunde infogas i vårt mycket snäva soundideal. Detta uppträdande svalnade relativt snart - 

detta benhårda avfärdande av så gott som all musik som inte var 50-talsjazz hängde såklart samman 

med sökandet efter identitet och tillhörighet.  

 

Anton hade börjat gymnasiet och träffat några som var intresserade av jazz. Jag cyklade under 

raster, luncher och lektioner, från min högstadieskola till musikgymnasiet för att spela de standards 

vi kunde och sedan, iklädda våra tweedkavajer, tjuvröka ute på skolgården. Vi fick ett ”riktigt” 

speljobb av stadens parkleksteater, som satte upp en välbesökt Hasse och Tage-revy som spelades 

under en vecka. Innan varje föreställning var vi absolut tvungna att ta något stärkande från 

Karlstads ungdomars illegala rusdrycksutkörare.  

 

Från och med sista högstadieåret tills jag slutade gymnasiet hade jag spelningar regelbundet. För det 

mesta med Isabella och Anton eller med min trumslagande vän Raeel, samt Anton och jag på 

hammondorgelsimulator. Vi var tillsammans med några få musiker från den äldre generationen de 

enda som spelade jazz i småstaden Karlstad och det drog förstås till sig blickar och öron. Vi 
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lyssnade mycket på musik och var ganska bra på att härma det vi lyssnade på. Någon egen riktning 

hade vår musik knappast tagit, men det var inte heller vår ambition. Vi spelade ute två till tre gånger 

i månaden; det var på fester, bröllop, doktorandtillställningar, gatuspelningar, muséer, fritidsgårdar, 

kårklubbar, restauranger m.m. Det egendomliga var att vi aldrig någonsin sökte en spelning, det var 

arrangörerna som sökte oss! Så ekonomiskt gott ställt som jag hade då har jag aldrig haft - jag 

bodde hemma och hade alla utgifter betalda, fick studiebidrag och dessutom några tusen i svarta 

gagepengar som gick direkt till nöjeskassan och fördjupandet av att leva jazzmyten.  

 

Spelningarna kom till oss utan att vi kämpande ett dugg för dem och de ställen och tillställningar vi 

spelade på krävde inte att vi spelade musik som stack ut eller var unik, tvärtom hade publiken 

reagerat negativt och vi hade inte fått så mycket spelningar om vi inte hade hållit oss till att spela i 

strikt 50-talsjazz-skola, vilket visserligen var det enda vi ville vid den tiden. Ändå tror jag 

situationen var något hämmande; vi repade aldrig, jobbade aldrig med någonting, varje spelning var 

ett jam med bra betalt – allt detta tror jag förslappade oss och stoppade upp den potentiella 

utvecklingen vi kunde ha gjort under dessa år. Möjligtvis gick vi igenom låtarna vi skulle spela 

tillsammans en gång på någon fest där det fanns ett piano, men mer seriöst än så var det inte. Och vi 

blev bättre instrumentalister rent tekniskt, eftersom vi övade mycket var för sig, men det hade varit 

roligt att höra vad som hade hänt som vi börjat skriva vår egen musik och jobbat mer som ett band 

som sliter i replokalen flera dagar i veckan och tvingas kämpa för att få spelningar och komma ut 

och synas. Den största bidragande orsak till att vi inte hade ett fast ”band”, var nog inte bristen på 

lust för detta utan svårigheten att hitta tillräckligt många lämpliga instrumentalister som ville spela 

den musik vi ville. 

 

En bit in i första gymnasieåret slog en dröm in; en restaurang i staden började med jamkvällar då 

och då. Här fick vi träffa trumpetaren Oddbjörn Bjerknäs och basisten Christian Bruhn. De hade 

fostrat den föregående generationens jazzungdomar och var nu lika exalterade som vi över 

sessionerna som ägde rum på restaurang Mango. Efter att stället hade stängt gick vi till Christian 

som bodde ett stenkast bort och hade flygel och ljudanläggning, samt god isolering och förstående 

grannar som gjorde att vi kunde spela hela vardagsnätterna, till våra föräldrars milda bestörtning 

och vår egen enorma tillfredställelse. Nu var det på riktigt! Relationerna med dessa fantastiska 

herrar djupnade; Oddbjörn avled dess värre ett drygt år efter att jag lärt känna honom, men 

Christian, som nu är sextioett, är jag fortfarande mycket god vän med. 

 

Utöver de spelningar som vi hade i Karlstad, åkte jag ofta till Stockholm och spelade. Jag spelade 

på olika jam, och hade några klubbspelningar med en amerikansk soulsångare och en basist från 

Ryssland som av en slump fått nys om mig på Internet. På sommarlovet mellan åttonde och nionde 

klass hade jag varit på en jazzkurs och bland andra träffat Niklas och Andreas från Södra Latins 

musiklinje som jag skulle komma att samarbeta mycket med i framtiden. Niklas höll jag kontakt 

med under gymnasietiden och vi spelade under mina vistelser i huvudstaden tillsammans med hans 

musicerande kompisar som jag såg upp mycket till och som jag så småningom själv skulle bli 

klasskamrat med.  

 

När jag började gymnasiet hade jag fått en ny lärare och slutat på kulturskolan. Musiklinjens rektor 

hade ordnat så att jag fick åka till Ingesund för att ta lektioner för Daniel Nolgård som var lärare 

där. Daniel kunde, som jag tyckte då, spela precis som alla mina hjältar och jag sög i mig allt han 

sa. Eftersom han kunde imitera mina dåvarande pianistförebilder som innefattade Wynton Kelly, 

Red Garland, McCoy Tyner, Bud Powell, Bill Evans och Keith Jarrett, kunde han även få mig att få 

upp ögonen för musikteori. I princip var det så att halva lektionerna ägnades åt att vi spelade 

tillsammans och han visade mig harmonier, voicings och altereringar. Andra halvan pratade han om 

skalor, rytmiska grupperingar och periodkännedom t.ex. Jag var alltid inspirerad till att komma hem 

och öva. Jag lånade också mycket skivor av Daniel, framförallt visade han mig amerikansk modern 

jazz från 90-talet och framåt. 
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 Denna musik berörde mig aldrig särskilt, men jag blev imponerad och ville lära mig att spela så 

som de gjorde - snabbt, svårt och välkammat, ”felfritt”. Examensarbetet från gymnasiet blev en 

djupdykning i denna musik, som sedan presenterades i stadens bästa konsertlokal och med strålande 

recensioner. Självklart var gymnasietiden en väldigt rolig och lärorik period på många sätt, men för 

min utveckling som musiker upplever jag den konserten som markeringen av det nödvändiga slutet 

på en fas där musiken framför allt hade handlat om att bli kunnig på instrumentet och bekräfta 

varandras flitiga övande, än att sträva efter att utveckla ett eget uttryck och skapa musik 

tillsammans.   

 

Mitt andra år på gymnasiet skulle bli mitt sista. De jag spelade med gick alla året över mig och 

skulle ta studenten. Jag fick mild ångest över tanken att själv vara kvar i Karlstad och fortsätta 

plugga, medan mina bästa vänner skulle gå på folkhögskolor femtio mil ifrån mig. Det gick ju inte. 

Som tur var förstod mina föräldrar det också och stöttade det beslut som innebar att jag skulle tenta 

av så mycket som möjligt av sista årets kurser och förbereda mig inför sökningar till folkhögskolor 

och högskolor för musik. Jag resonerade som så att om jag nu skulle hoppa av gymnasiet, kunde jag 

lika gärna satsa högt och sökte därför musikhögskolan i Malmö, Stockholm och Göteborg samt 

Fridhems folkhögskola i Svalöv. I slutet av vårterminen 2006 fick jag reda på att jag hade förmånen 

att välja bland samtliga dessa skolor vart jag ville börja.  Jag insåg då, samtidigt som jag skulle 

välja skola, att jag aldrig egentligen hade tänkt igenom vad jag konkret ville få ut av en 

vidareutbildning i musik. Jag ville bli en frilansande musiker och då hade den generella 

uppfattningen bland de lärare och musiker jag träffat varit att man måste gå på någon av 

musikhögskolorna. Jag musikhögskolan i Stockholm - för att jag redan hade ett litet kontaktnät av 

musiker där och för att det var den största staden, vilket jag antog skulle innebära flest musiker och 

förhoppningsvis flest offentliga spelningar.  
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Musikhögskolan  
 

Första året  

 Utan att ha reflekterat särskilt mycket över det, eller försökt verbalisera det i diskussion med andra, 

hade jag ju efter att ha spelat piano och omgett mig med musik i ett drygt decennium, byggt upp ett 

starkt personligt förhållande och en egen relation till musik och skapandet av denna. Nu mötte jag 

de lärare jag drömt om att få ha och jag gick in med väldigt positiv inställning, det här var ju mina 

idoler och deras ord borde rimligen vara det som gäller. Ganska fort insåg jag att de metoder och 

system som de försökte få mig att acceptera skar sig med mitt ingångssätt och min relation till 

musik. Denna motsättning var väldigt givande och genom att lyssna på saker som de sa som jag inte 

alls höll med om, kunde jag definiera och stärka mina egna åsikter. Som tur var hade jag 

möjligheten att diskutera intrycken från utbildningen med klasskompisar och musiker. De flesta 

negativa erfarenheter som först upprörde mig blev slutligen lärorika - jag förstod alltmer vad jag 

tyckte och vad jag absolut inte tyckte. Trots det var första året ganska jobbigt eftersom större delen 

av min lediga tid gick åt att göra läxor såsom att skriva eller arrangera musik efter strikta teoretiska 

system eller i en bestämd tradition. Det fanns inte tid till att spela i egna projekt eller öva på det som 

jag själv ansåg mig behöva.  

 

Jag ville alltid göra så bra musik som möjligt vare sig det gällde en kompositionsuppgift eller 

ensemblespel med strikta stilistiska begränsningar. Detta var energikrävande och blev väldigt 

påfrestande. Sundare hade varit att se dessa uppgifter för var de var – uppgifter – och försöka ställa 

känslor och konstnärliga ambitioner utanför. Särskilt under ensemblelektionerna hade det varit bra 

om jag hade fokuserat på att vi skulle göra en övning, inte skapa bra musik, byggd på samspel och 

känslosamt spel. Att härma Dexter Gordons rytmiska frasering (något vi faktiskt ombads göra) men 

samtidigt göra seriös och uppriktig musik är ju såklart omöjligt. Jag hade ju såklart alltid härmat 

och imiterat mina idoler; jag lyssnade t.ex. väldigt mycket på Bill Evans under en period och 

försökte att efterlikna honom (trots att jag kanske inte just då erkände det), men jag trodde inte att 

en seriös, konstnärlig utbildning skulle ha uppgifter av detta slag. Även att spela efter strikt 

jazzteoretiska mönster var väldigt svårt. Jag hade fram tills dess alltid strävat efter att spela 

melodiskt och rytmiskt intressant och har varken innan eller efter någonsin varit medveten om 

vilken teoretisk funktion eller vilken skala de toner jag spelar tillhör när jag väl spelar dem. Att 

teoritisera musiken och förklara den med musikterminologi kan jag bara göra i övningsyfte eller 

under efteranalys. 

 

Det första året var som helhet ganska jobbigt, inte minst för att jag saknade tid till att fundera på 

och genomföra det jag egentligen ville syssla med. Dittills hade musiken varit något helt frivilligt, 

som jag gjort enbart för att jag tyckte det var kul. Nu var det helt tvärtom – mitt musikutövande 

bestod nästan uteslutande i att jag gjorde uppgifter för att jag var tvungen att göra dem. Jag började 

fundera på om det var musik som jag skulle hålla på med. Under sommaren spelade jag väldigt lite, 

men insåg att jag mådde dåligt av det också. Det gick upp för mig att jag måste spela för att må bra 

men att jag höll på med musik enbart av kärlek för denna och att det därför alltid måste kännas 

viktigt och roligt att göra musik. Annars blir musiken dålig och jag själv blir nedslagen. Jag är 

angelägen om att få ut musik som jag står för, därför får den inte på något sätt vara framtvingad 

eller driven av något annat än kärleken till musiken. Jag förstod att jag måste trivas i de musikaliska 

projekt jag skulle vara en del av. Självklarheter, men inte så självklara för mig som alltid och 

överallt fått lära mig att jag bör bli en god, kunnig, bred, flexibel musiker och ha som högsta mål att 

kunna passa in i alla sammanhang. 

 

 Att kunna försörja mig som musiker, hade alltid varit min stora dröm och högsta ambition; nu 

kände jag att det inte längre var första prioritet. Det viktigaste var att jag gillade de musiker jag 

spelade med och, framförallt, att den musik som jag skulle vara en del av att skapa gav resonans i 

mig och hade en nära kontakt med mitt innersta. Jag beslutade för mig själv att all musik jag i 
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framtiden skulle skapa ska vara byggd på kärlek till den skapande processen och till musiken som 

skapas. Jag insåg att jag inte trodde på idén om att förena ett ärligt konstnärskap med den 

”professionella” musikern som alltid presterar ett fläckfritt spel fritt från skavanker och levererar 

känslor på beställning – ett yrke jag aldrig skulle kunna eller vilja ha. Jag insåg att jag hellre tar ett 

hederligt förvärvsarbete än att tvingas spela musik som måhända genererar mer pengar men som jag 

inte tycker om eller känner en kärlek till. Och även om jag i framtiden skulle hamna i den position 

att jag hade möjligheten att spela enbart den musik jag ville (vilket endast är en avlägsen tanke i 

dagens kulturpolitiska klimat och med tanke på den musik jag själv spelar), började jag tro att jag 

också då kanske skulle må bäst av att alltid ha ett inkomstbringande jobb vid sidan av musiken, för 

att hålla mitt konstnärliga arbete fritt från alla former av tvång och låta det vara fyllt av endast 

passionen. Detta funderar jag mycket på nu också. 

 

Trots att jag är engagerad i stilistiskt sett vitt skilda sammanhang, ser jag mig själv idag först och 

främst som en improvisationsmusiker. För det första tror jag inte att det går att skapa fritt 

improviserad musik (som har ambitionen att vara ny och fräsch varje konserttillfälle) med substans 

och fullständig närvaro, så många dagar om året som det skulle krävas för att kunna försörja sig. 

Det finns många exempel på fantastiska improvisationsmusiker som dock helt enkelt tycks ha för 

mycket spelningar för att verkligen kunna leva upp till sin titel. För det andra tror jag att ett 

inkomstbringande arbete vid sidan om skulle kunna komma att innebära att musiken under hela 

livet endast får vara förknippat med något fint och genuint, istället för att bli en praktisk 

nödvändighet jag är tvingad att utföra för att kunna ha tak över huvudet och existera. Dock kan jag 

ju omöjligen vara 100 % säker på var jag står, då jag hittills inte har (och kanske aldrig kommer att 

ha) chansen att välja på att försörja mig uteslutande som musiker inom den musik jag vill 

representera.  

 

 

Andra året 

Att antalet valbara kurser och lärare ökade och antalet obligatoriska hemuppgifter reducerades efter 

det första året, stärkte min motivation och främjade min utveckling. Jag fick mer tid till att lyssna på 

musik, vilket var fantastiskt. Sten Sandell hade haft gemensam lektion med pianisterna och gjort 

stort intryck på mig. Framförallt innebar mötet med honom att jag på allvar började fundera på och 

både teoretiskt och praktiskt ifrågasatte mitt förhållande till de roller instrumentalisterna i en 

jazzgrupp förväntas spela. Att få lyssna på Stens osannolikt välartikulerade pianospel bidrog också 

till att jag började registrera, uppfatta och på ett mer aktivt sätt lyssna efter olika pianisters 

tonbildning och sound, och såklart jobba med mitt eget. Samtidigt, vilket kanske kan tyckas vara 

paradoxalt, började jag lyssna på musik på ett annorlunda sätt på så vis att jag inte hakade fast mig 

på musikens beståndsdelar utan gradvis utvecklade förmågan att greppa eller åtminstone tränga in i 

hela ljudbilden i ett musikstycke. Tidigare hade jag varit mest angelägen om vilka toner och rytmer 

musikerna spelade, nu blev saker som klangfärg, timbre och textur relevanta och påtagliga 

parametrar i mitt lyssnande, ”analyserande” och diskuterande av musik.  

 

Jag började spela med en kvartett där jag för första gången improviserade kollektivt utan något 

förbestämt och tyckte det var fascinerande och spännande. Det var tydligt idiomatisk improvisation, 

framförallt inspirerad av Wayne Shorters samtida kammarfrijazz (eller vad den skulle kunna kallas). 

För mig var det viktigaste som denna grupp – ”Nkiru” - genererade, känslan av tillit och respekten 

för varandras musikaliska röst. I så gott som alla tidigare ensembler hade jag känt mig trängd av 

krav och förväntningar, både från mig själv och i vissa fall av medmusikerna och det var mycket 

befriande att inte känna denna stress. Jag fick en insikt i vikten av att samtliga bandmedlemmar tog 

sitt ansvar för musiken som skapades, att jazzens styrka är starkt kopplad till den kollektiva kraft 

den bör skapas med. Efter ett tag skiljdes vi åt som band, mest pga. skilda strävanden stilistiskt. 
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Mer och mer började jag betrakta mitt instrument som en ljudkälla snarare än ett redskap för att 

producera melodier som passade en ackordföljd. Med både Sten Sandell och Ove Lundin började 

jag jobba med teknik, tonbildning och anslag. Jag introducerades även för John Cage's musik vilket 

väckte intresset att hitta uttrycksmöjligheter utanför den konventionella pianotekniken, tekniker jag 

började experimentera med på soloformatet men också i 'Magiska Teatern' en duo med Johan 

Jutterström samt ”Crime Scenes”, som startade som en trio med mig, Johan och Andreas Larsson. 

Andreas hade jag spelat några år med, i flera olika konstellationer och Johan samarbetade jag med i 

ovan nämnda 'Magiska Teatern'.  

 

Jag började hitta ett förhållningssätt till ensemblespel och min position som en del av en ensemble, 

som jag trivdes med. När jag för första gången spelade musik med inslag av improvisation 

tillsammans med andra, var jag mest angelägen om vad jag själv spelade och fullt upptagen med att 

få någon slags kontroll på instrumentet och ett försök till klarhet i frambringandet av idéerna. Ofta 

spelade jag det som redan fanns i musiken istället för att spela det som behövdes, bidra till att göra 

den rikare. Under gymnasietiden tog lyssnandet på de andra ensemblemedlemmarna över och allt 

blev någon sorts bekräftelsehysteri, som en call-and-response-karikatyr, något slags ”följa-John” 

där jag hela tiden kände mig tvungen att visa att jag lyssnade på de andra och bekräfta deras idéer 

med närmast överdriven respons, något som också innebar att jag själv förväntade få mina idéer 

bekräftade av de andra. Detta förhållningssätt var ofta en bidragande orsak till ett stillastående i 

musiken. Det förhållande till ensemblen jag har idag skiljer sig från båda dessa. Visserligen kanske 

den skiljer sig något beroende på vilket idiom ensemblen spelar inom samt hur väl jag känner 

musikerna socialt och musikaliskt. Ad-hoc-situationer kräver t.ex. kanske att man tydligare reagerar 

på omgivningen, tydligare visar att man lyssnar och reagerar. Lite som att man ofta går igenom 

någon slags artighetsprocess med personer man möter första gången och kanske undviker att prata 

om vissa djupgående ämnen på en gång, eller åtminstone inte börjar med att skrika personen i 

ansiktet, utan istället känner in varandra. Detta är förvisso en dålig jämförelse; jag menar absolut 

inte att man behöver härma eller spela saker de andra känner igen bara för att det är första gången, 

då skulle ad-hoc-situationen troligtvis per definition innebära ointressant musik vilket såklart inte är 

fallet.  

 

Vissa saker är emellertid genomgående för det sätt på vilket jag idag förhåller mig till ensemblespel. 

Jag upplever det som om lyssnandet pågår aktivt utan att jag behöver vara medveten om det. Jag 

hör allt som händer i musiken och väljer medvetet eller undermedvetet vilken del jag själv ska 

presentera i den. Jag känner att jag i de band jag spelar regelbundet med, har en fullständigt tillit till 

de andra i ensemblen, vilket gör att jag kan spela något som sticker ut brutalt i ljudbilden utan att 

göra de andra osäkra och vice versa, att jag inte behöver bekräfta eller hänga på en kontrasterande 

idé eller impuls någon annan ensemblemedlem uttrycker. Jag relaterar och anpassar snarare än 

reagerar. Detta förhållningssätt har nog utvecklats tack vare att jag kommit närmre min musikaliska 

röst som pianist, har distinktare idéer som jag via fördjupad instrumentkännedom klarare kan 

uttrycka, att mitt lyssnande utvecklats och blivit mer mottagligt och känsligt, att jag hört så mycket 

mer musik, att jag hör musiken liksom i flera lager med självständiga stämmor som löper parallellt 

och att jag förändrat mina musikaliska ideal. Eller helt enkelt insikten att en organisk helhet bygger 

på koncentration, lyssnande och tydlighet och knappast har att göra med huruvida musiken är tonal, 

konventionellt välklingande eller har en metrisk rytm.  

 

Jag har alltid haft förmågan att vara bra på att härma; en egenskap som jag ibland önskade att jag 

inte hade. Att kunna härmas hör ju inte på något sätt ihop med att vara kreativ eller skapande, utan 

är bara en form av hantverk. Jag upplever det som vanligt att de som är bra på att härma ofta 

stagnerar i utvecklandet av sin egen musik och förblir kopior av sina förebilder för resten av sina 

liv. Som tur är upplever jag mig inte längre vara i riskzonen att hamna i den skaran av musiker 

eftersom längtan att kunna uttrycka mina egna musikaliska visioner blivit tillräckligt stark och 

upptar all min energi och övningstid. Det var under andra året som man skulle kunna säga att den 
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tidigare strävan efter att kunna låta som mina förebilder slutligen fick ge efter för strävan efter att 

utveckla min egen röst, hörsamma den och lägga all min energi och övning för att presentera den så 

välartikulerat som möjligt. Detta kan ha haft att göra med att jag rörde mig allt längre ifrån den 

konventionella jazzmusiken, där jag upplevde och fortfarande upplever att det läggs alldeles för stor 

vikt vid härmande av vissa för genren stilbildande gudar, som genom åren blivit upphöjda på 

piedestaler av akademiker, kritiker och pedagoger.  

 

Institutionaliserandet av jazzen ter sig för mig vara en av orsakerna till detta dilemma. På 

jazzutbildningar världen över kallar man det att man undervisar i improvisation, när man i praktiken 

lär sig spela rätt inom jazzidiomet, eller snarare be-popidiomet. De musiker som historiskt anses 

presenterat denna musikstil på bäst sätt ska man lära sig att efterapa och, om man nu någonsin 

kommer så långt, t.o.m. ”förfina”. Både lärarna och eleverna använder ständigt instrumentalisters 

härmningsförmåga som kvalitetsmåttstock. Att 'låta exakt' som Bill Evans, eller Elvin Jones eller 

Dizzy Gillespie tycks vara högsta betyg och det enda man förväntas eftersträva. Detta att man ska 

lära sig att behärska så många speltekniker och vara en god härmare ska enligt musikskolorna leda 

till att man hittar en personlig stil, hur nu den ekvationen går ihop. Att följa detta mönster sägs vara 

att ha respekt för traditionen. Jag anser att respekt för traditionen inte visas genom att upprepa den, 

men att föra den vidare.  

 

Dessutom anser jag all denna nostalgi, perfektionism, traditionshyllande, reproduktion ha föga att 

göra med jazzen i dess ursprungliga gestalt: jazz för mig är en till sin natur progressiv företeelse 

präglad av motståndkraft, en opposition mot etablissemanget, samhällsordningen och förtryckande, 

segregerande politik. Dess utveckling har, mer påtagligt än de flesta konstformer, styrts av specifika 

konstnärliga innovatörer som ofta brutit mot gängse rådande normer. Varför har man då på 

utbildningarna hängt upp sig på härmandet av de ”stora”, ”viktiga” jazzmusikerna och framförallt 

då de musiker som spelat på ett sätt som är lättare att härma.* Måhända kan en orsak vara att 

jazzgenrens utveckling framförallt tycks ha styrt av starka individuella instrumentalist-röster vars 

förhållande till sina instrument varit av essentiell betydelse för deras konst. Musikskolningen inom 

den västerländska klassiska musiken skiljer sig enligt mig avsevärt, då instrumentet där för det 

mesta blott betraktas som ett medel för att kunna framföra den komplett färdigkomponerade 

musiken. Framförandet blir således i den musiken (jag syftar främst på tidigare klassisk musik) ofta 

endast ett nödvändigt ont (musiken är på sätt och vis mest fulländad i själva noterna, eftersom ett 

mänskligt framförande innebär mänskliga brister vilket gör att musiken ofta avviker från 

kompositörens intentioner), till skillnad från musik med improviserade element, där det praktiska 

framförandet är det enda som räknas.   

 

Jag insåg att min behållning av att transkribera jazzsolon inte låg i den färdiga produkten, tvärtemot 

vad jag ofta instruerats - när man fått ner solot på papper kan man se vilka skalor musikern använt 

och vilka rytmiska figurer den sysselsatt sig med – men blott i det noggranna lyssnandet på 

musikern och hans förhållande till de andra i gruppen. En annan musikers improvisation är ju 

endast resultatet av dennes eget arbete, och det är föga värt att betrakta transkriptionen av en 

improvisation som ett mål i sig. Förövrigt tycktes det mig aldrig vara lika stor magi över ett solo 

sedan jag lärt mig det eller ”förstått” vad musikern gör i musikteoretiska termer.  

 

 

 

 

 
 

*För att vara konkret kan man här till exempel jämföra Charlie Parker's inflytande med Sonny Rollins': Rollins' 

oförutsägbara, kantiga spel är betydligt svårare att härma vilket är en viktig anledning till att antalet böcker med 

plankningar av Parker-solon - som för det mesta följer en mer greppbar och lättfattlig melodik och rytmik är betydligt 

vanligare.  



 14 

 

Tredje året 

Det tredje och sista året på musikhögskolan har jag framförallt ägnat åt att utveckla mig som 

improvisationsmusiker. Till hjälp har jag haft möjligheten att bli undervisad av och diskutera med 

några av de främsta utövarna av denna konstform. Mycket energi har jag också lagt på att fundera 

på och försöka formulera varför jag håller på med musik, vad som driver mig och vilka ambitioner 

jag har. De åsikterna är en del av min process och mognad som människa och de idéer jag nedan 

ska delge är varken något slutgiltigt eller definitivt svar på mina frågor. De är blott mina idealistiska 

reflektioner och betraktelser, ett utkast av förenklade tankar från detta skede av mitt liv.    
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Diskussion 

 
Frågan om vad som är improvisation och inte tycker jag behandlas bra av Derek Bailey i hans bok 

Improvisation. Här görs en distinktion mellan idiomatisk och icke-idiomatisk improvisation. När 

jag talar om mig själv som improvisationsmusiker syftar jag till min ambition att skapa musik utan 

en förutbestämd form, en musik som har friheten att byta riktning och en musik som bygger på 

ensemblemedlemmarnas förmåga att var och en bidra med sin röst för att tillsammans skapa något 

större. Det innebär att jag egentligen inte kan sälla mig till gruppen av utövare inom genren 

friimprovisation (eller icke-idiomatisk improvisation som Bailey kallar den), eftersom den musik 

jag gör, trots att inget är förbestämt, mycket väl kan hamna i musikaliska landskap som lätt skulle 

kunna placeras in i en tradition eller ett idiom. Vidare tror jag att antalet musiker som rättvist kan 

betrakta sig som icke-idiomatiska improvisatörer är väldigt få. Om man nu gör en skillnad mellan 

icke-idiomatisk improvisation och idiomatisk improvisation såsom jazz eller improvisation inom 

diverse etnisk musik, blir ju den förstnämnda också en genre, om än med vitt skilda egenskaper från 

alla idiomatiska improvisationsgenren. Och trots att icke-idiomatisk improvisation per definition 

gör anspråk på att vara en musik oberoende av trender, normer, stilism och regler, gör det klingande 

resultatet det svårt att inte kalla det en stil med återkommande, kännetecknande element, såsom den 

konstanta frånvaron av ett konventionellt musikaliskt språk.  

 

Trots detta väljer jag för enkelhetens skull att kalla mig improvisationsmusiker. Att allmängiltigt 

beskriva musik är väl omöjligt eftersom all god musik definieras av sin betraktare och följaktligen 

betyder olika saker för olika människor, men i de sammanhang där jag nu utövar mitt musikerskap 

blir denna improvisationbaserade musik ofta något jag skulle beskriva som ljudlandskap, med en 

associativ progression snarare än en linjär, kronologisk och ofta med tonhöjder snarare än 

konventionella melodier. Enligt resonemanget ovan (och att jag ändå trots allt påstår mig vara 

improvisatör) är denna bild dock generaliserad och inte fullt sanningsenlig, men det är det närmaste 

jag kan komma i mitt försök att med ord beskriva och hitta några genomgående drag i den 

klingande musik jag gör.  

 

Jag är av åsikten att konst är ett universellt språk, en högre form av kommunikation och att den som 

sådan har makten att förena människor över alla världsliga gränser. Att det musikaliska område som 

jag idag oftast jobbar inom betraktas i många forum och av väldigt många öron som något svårt och 

obegripligt (många blir avskräckta bara man nämner att man spelar improvisationsmusik), har 

därför ofta gjort mig nedslagen och förvirrad. Eftersom jag anser mig vara mån om publiken och 

anser konsten som förmedlare av en positiv och kärleksfull kraft, borde jag här göra mitt bästa för 

att försöka förklara hur jag ser på dessa vanliga åsikter (om improvisationsmusik som något svårt 

och introvert) och var jag tror att de kan härröras från.  

 

För det första tror jag att det beror på det faktum att det är musik som kräver att bli lyssnad på. Att 

den, använd som komplement till andra sysslor, inte kommer till sin rätt utan snarare kan uppfattas 

som provokativ eller bara irriterande. Och det är väldigt få människor idag som någonsin sätter sig 

ner och lyssnar på musik och tillåter sig uppslukas av den. Men många är de som gett den en chans, 

men ändå finner den närmast avskräckande. Det beror säkert till viss del på att den ofta skiljer sig 

från de förväntningar många lyssnare har, deras snäva bild av vad som är musik och krav på att 

musiken ska fylla en praktisk funktion. Men jag tror också uppfattningen om att den är svår, bottnar 

i dess konflikt med den allmänna synen på konst som en färdig, avslutad produkt.  

 

För mig är istället det verkligt stora med ett konstverk det möte som äger rum mellan den skapande 

och mottagaren. Jag instämmer med den ryske regissören Andrei Tarkovskijs ord i dennes 

'Sculpting in Time': ”I could never really believe that any artist could work only for himself, if he 

knew that what he was doing would never be needed by anybody” . Visst är den skapande processen 

också en tillfredsställelse men jag tror att konstverket fullbordas och definieras av sin mottagare.  
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Det innebär att jag försöker göra en konst som visserligen (självklart) har som målsättning att vara 

tydlig, övertygande och distinkt i sitt uttryck, men som ändå inte blir något definitivt eller en färdig 

produkt. Som ett tack för min självutlämnande, nakna position där jag framlägger mitt innersta vill 

jag få något tillbaks av lyssnaren, nämligen dennes personliga upplevelse av musiken. I slutändan är 

alltså tron på att någon har ett intresse av att höra vad jag har att säga avgörande för mitt skapande, 

vilket på sätt och vis vittnar om ett stort självförtroende.  

 

Musiken ska inte bara tjäna som en tillflyktsort* eller ännu värre som något avslappningspiller, utan 

den ska berätta något, lära åhöraren något om sig själv och visa en ny sida hos denna. Att alla 

betraktare eller åhörare har sin individuella bild av konstverket, där ligger det storartade och unika i 

konsten. Konst som bara går att tolka på ett sätt är inte längre konst (på så vis anser jag konsten ha 

en likhet med religion [i sin ursprungliga betydelse]). Då blir det matematik, 1+1=2 – det vet vi, och 

kan, till skillnad från konsten, förklara.  

 

Merparten av den musik, de filmer och böcker folk vanligtvis sysselsätter sig med, anser jag ofta 

vara färdiga produkter, till ytan konstverk, men i själva verket ”ickekonstverk” reducerade till 

förbrukningsvaror som man går igenom för att sedan gå vidare fullständigt opåverkad. Det är den 

typ av musik, film och litteratur som tycks tilltala majoriteten mest. De flesta läser böcker och ser 

på film endast i ett avslappnande syfte där boken eller filmen låter en glömma sin egen värld och 

flyttar fokus till någon annans äventyr eller problem. Självklart kan man utnyttja konsten på det 

viset, men för mig blir det som att förlöjliga konsten och dess potential. Jag anser att god konst inte 

verkar passiviserande på detta sätt, utan istället aktiverar den som upplever den; att den väcker 

medvetenhet, lär betraktaren/åhöraren om sina medmänniskor och inte minst om sig själv, vilket 

givetvis kräver personens fulla närvaro och engagemang. Det är då det är konst och inte bara 

underhållning.  

 

Om ett konstverk bara kan tolkas på ett sätt (vilket ju innebär att det inte går att tolka), kan man inte 

få den djupa relationen med det, den för varje individ unika relation som jag vill att mina åhörare 

ska ha med min musik och som jag själv söker i ett konstverk. Det är i den intensiva upplevelsen 

varje enskild mottagare har med konstverket, som jag finner konstens enande kraft.  

 

På grund av hur världen ser ut idag, med företag som har mer makt och inflytande än nationer och 

folket, ständigt ökade klyftor mellan fattiga och rika, vapen i en mängd som skulle kunna spränga 

jorden flera gånger om och inte minst akuta klimatförändringar, tror jag att en förändring som 

kommer att leda till att människor bryr sig mer och tar hand om varandra är ofrånkomlig och 

nödvändig. Jag tror att konsten kommer ha en viktig roll i denna förändring, eftersom jag anser den 

vara något som enar människor istället för att som politiken sortera in dem i grupper och splittra 

dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Här ska tilläggas att jag själv ”använder” konsten som en tillflyktsort. Emellertid rör det sig i mitt fall inte om en flykt 

bort från verkligheten, utan en flykt till verkligheten och meningen med livet.   
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Jag har trots dagliga grubblerier och diskussioner inom ämnet inte lyckats att för mig själv 

formulera exakt vad jag anser vara konst och inte. Något jag kommit fram till är dock att jag tror att 

det snarare än verket är skaparens intentioner som kan anses konstnärliga eller inte konstnärliga 

(vilket bidrar till att göra diskussionen tämligen meningslös). Så fort verket är färdigställt är det 

alltid upp till var och en om det är konst eller inte. Jag finner det alltså omöjligt att argumentera för 

och rättvist förklara att t.ex. ett musikstycke är konst och ett annat musikstycke inte är konst. 

Däremot har jag någorlunda klart för mig vilka intentioner jag anser konstnärliga. Vilka dessa är ska 

jag inte ens försöka återge här, ett sådant företag hade blivit både förvirrande och alltför 

omfattande. Kärnan är dock att jag anser att en konstnärlig intention innebär ett skapande för 

skapandets skull och inte ett skapande med ett enda, färdigställt och specificerat syfte eller ett 

praktiskt mål.  

 

Slutligen ska tilläggas självklarheten att jag som mottagare givetvis inte bryr mig om ett verk är 

skapat med (det jag anser vara) ett konstnärligt syfte eller inte; blir jag berörd av ett verk är det ett 

bra verk för mig - hur det kom till och vederbörande skapares eventuella syfte eller intention kan 

visserligen vara intressant men är mig också på sätt och vis ovidkommande.  
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Konserten 

 
Den praktiska delen av detta arbete redovisades den 10 mars 2009 på Fylkingen i Stockholm. Jag 

hade redan från början haft ambitionen att få ge konserten på Fylkingen – en anrik lokal med 

mycket bra instrument och akustik, som i 75 år varit en scen för ny konst och intermedia. För att 

genomföra detta fick jag hjälp av FRIM, där jag själv är med i styrelsen och brukar hjälpa till. De 

hjälpte mig att boka lokal och kom med förslag på hur kvällen skulle utformas. Vi kom tillsammans 

fram till att den skulle bestå av tre akter samt, under pauserna, filmvisning i foajén. Kvällen skulle 

vara en improvisationskonstens kväll och de konstnärer som vi slutligen bestämde oss för jobbar 

samtliga delvis eller uteslutande med improvisation under sina framföranden. Jag döpte kvällen 

(och hela projektet) till Vibration – som en anspelning till strängarna på mitt instrument, till mötet 

mellan konstnären och publiken, och till något som rör på sig, lever.  

 

Att det var tillsammans med ”Crime Scenes” jag skulle presentera mitt konstnärskap hade varit 

klart sedan ett drygt halvår tillbaka. Jag valde att låta ”Crime Scenes” utgöra mitt examensarbetes 

klingande del därför att Andreas, Johan och Daniel skapar ett underlag för mig att kunna spela på 

min högsta förmåga och att jag alltid upplever en magi när vi skapar musik tillsammans. Jag 

värdesätter dem väldigt, väldigt högt som människor och konstnärer och känner mig djupt 

privilegierad som har fått möta och samarbeta med dem. Bandet började under slutet av 2007 som 

en trio med mig, Johan Jutterström (saxofoner) och Andreas Larsson (trumset och slagverk) men 

utvidgades efter ca. tre månader till en kvartett då Daniel Karlsson (elektronik, röst och kornett) 

anslöt sig som permanent medlem. Vi repade, konserterade och spelade in under våren och 

sommaren men tvingades till ett uppehåll då Andreas och Johan valde att ta ett utbytesår från och 

med höstterminen 2008. Vi hade dock tät mailkontakt och jag och Daniel var under hela hösten 

sysselsatta med postproduceringen av en inspelning vi gjort under sensommaren. Vi var alla väldigt 

måna om bandets fortgång och höll det vid liv trots att vi inte spelade tillsammans.  

 

Det var första gången jag ansvarade för ett dylikt arrangemang med barverksamhet, flera akter med 

krav på olika tekniska och praktiska hänsynstaganden, vilket gjorde att jag missat en del och fick 

ordna upp saker i sista sekund samt förlita mig på goda hjälparbetare. Att arrangera och jobba under 

en helkväll som man själv ska spela på är kanske inte det mest lämpliga – minglet med alla som 

kommit dit för ens skull hade varit tillräckligt uppstressande och distraherande. Därtill kom en 

gnutta nervositet över detta högtidliga examinationsögonblick som komma skulle! Dessutom hade 

vi hade två dagar innan, efter ett uppehåll på 6 månader spelat två mycket lyckade och av publiken 

uppskattade set på Atelier Tampon i Paris och jag hade väl pga. dessa, ganska höga förväntningar. 

Hursomhelst släppte allt detta när första ljudet från oss ljöd, då tänkte jag bara på musiken som 

skulle göras.  

 

Dels på grund av min nervositet och milda scenskräck, men framförallt p.g.a. min misstro mot 

orden som förklarare av konsten, valde jag att inte ha någon förberedande utläggning om musiken 

vi skulle spela, utan nöjde mig med att låta Emil Strandberg presentera bandmedlemmarna samt 

påpeka att det var frågan om en examenskonsert. Sedan gick vi upp och framförde en improvisation 

som varade i ca. 40-minuter.  

 

Det var en ganska svår spelning. Ofta när vi spelar brukar musiken flyta på ett naturligt sätt, jag 

brukar uppfatta det som om den sköter sig själv så länge jag är fullständigt fokuserad. Med sämsta 

tänkbara uppladdning var just fokus ett problem; jag hade svårt att komma in i det, vilket ledde till 

att upplevelsen just då, när musiken hände, inte var lika euforisk och omvälvande som ofta annars i 

livesituationer. Jag tänkte ovanligt mycket under spelningen; jag fick göra aktiva val som annars 

ofta brukar skötas automatiskt när jag musicerar med ”Crime Scenes”. Precis efter spelningen kände 

jag det som att jag varit forcerad och alltför ivrig att föra musiken framåt, ta den till nya marker. 
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Trots det hade jag en hyfsat god eftersmak, jag var inte besviken; ljudet i lokalen hade varit 

fantastiskt, det var en varm atmosfär och jag hade känslan av, om än något svagare under själva 

framförandet, att det var en känslosam musik som blivit spelad. Många i publiken som tidigare inte 

var bekanta med denna form av ljudkonst uttryckte efter konserten sin uppskattning. Jag tror att 

lokalen med dess interiör och den dova belysning vi använde, påminde lite om en biosalong och 

därför kanske lämpade sig bra för att introducera denna musik, som kanske har mer gemensamt med 

övriga konstformer än med det uttryck som de flesta definierar eller är vana att uppfatta som musik. 

 

Jag väntade en knapp vecka tills jag lyssnade på det; för att få distans, kunna bedöma det nyktrare 

och förhoppningsvis mer objektivt. Jag tycker nu att det låter fantastiskt bra och kan så här i 

efterhand åtminstone förstå Daniel som direkt efter spelningen tyckte att det var vårt bästa 

framförande någonsin. Det jag uppfattat som forcerat under konserten uppfattade jag nu som 

nödvändiga initiativtaganden, nyttiga för musiken. Detta belyste starkt något som jag 

uppmärksammat förr; att känslan under ett framförande sällan återspeglar resultatet – ofta förhåller 

det sig på motsatt vis. Många filmregissörer har uttryckt att filmer där inspelningen har förflutit lätt, 

smidigt och med glädje ofta är sämre än de vars inspelning kantats av motgångar, bråk och friktion. 

Samma sak har jag flera gånger upptäckt hos min musik, kanske ännu mer förr, men även idag; ofta 

när det känts riktigt bra under en konsert – jag var taggad, absorberad och hade publiken med mig - 

har återlyssningar på inspelningen från konserten gjort mig nedslagen och dessutom för all framtid 

smutsat ner det innan lyssningen ljusa minnet från konserten. Detta visar mig dock att alla starka 

upplevelser under hela processen - både positiva och negativa – är viktiga för slagkraften, 

betydelsen och nerven i ett konstverk. Kanske var det också så att de stressiga omständigheter 

konserten framfördes under, gjorde att jag på något sätt blev mer objektiv och med mer 

eftertänksamhet kunde förvalta impulser och intuition under framförandet, med det inte sagt att jag 

på något sätt var känslomässigt frånvarande eller likgiltig för vad som hände i musiken. Dock antar 

jag att det ultimata tillståndet att vara i under en konsert, skulle vara ett då man är totalt absorberad i 

musiken men samtidigt kan känna och förmedla känslan av att man har kontroll över vad som 

händer.  
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Avslutning 

 
Min ambition har i denna skriftliga del av examensarbetet varit att försöka förklara vissa samband 

mellan min musikaliska riktning och händelser och möten i mitt liv. Den ambitionen har endast till 

viss del uppnåtts, förhoppningsvis har jag i alla fall lyckats med att hålla mig på linjen vad gäller 

uppgiften att berätta min personliga historia och musikens roll i den.   

 

Handledaren Raymond Strid har haft en mycket viktig roll för arbetet. Vi har ägnat de utsatta 

timmarna åt diskussion om konst (och annat), spel på duo och trio med Daniel Karlsson från ”Crime 

Scenes”, samt musiklyssnande och reflektion. Raymonds hi-fianläggning gör det till en storartad 

upplevelse att lyssna till någon av de inspelningar från hans enorma skivbibliotek som är fyllt av all 

slags musik; etnisk musik från hela världen, jazz, västerländsk konstmusik, rock, elektronisk musik, 

improvisationsmusik o.s.v. Våra åsikter skilde sig på många områden, t.ex. gällande tradition och 

förhållandet till genre. Att få höra värderingar och åsikter som jag inte alls höll med om från en 

person vars arbete jag så högt uppskattar, gav perspektiv och min förståelse för dessa tankar och 

mina egna värderingar mer botten. Hans hängivenhet för och kärlek till musik, hans åsikter om 

improvisation och konstnärlighet och hans generositet med sin egen historia och sin egen musik har 

varit otroligt inspirerande och viktigt för både den praktiska/klingande och den skriftliga delen.  
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Bilaga 

 
- Inspelning från Fylkingen 090310 med ”Crime Scenes”  

 


