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Förord 
 

To talk about music is like dancing about architecture! 
 

( - Frank Zappa, The Real Frank Zappa Book) 
 

På ett sätt har han ju rätt. Dans är ju helt klart inte det optimala sättet att uttrycka sig om arkitektur. 
Om man väl försöker skulle det dock säkert bli något intressant av det, även om resultatet sannolikt 
kommer uppfattas som något väldigt annorlunda än det man försökt uttrycka.  
På ett liknande sätt kan jag ibland känna inför att skriva om musik. Det tycks inte spela någon roll 
hur väl man väljer sina ord, kärnan av det man vill ha sagt låter sig ändå inte fästas i tryck och tur är 
väl kanske det. För skulle musik låta sig beskrivas fullt ut i ord skulle den sannolikt inte alls utgöra 
en lika stark kraft som jag nu upplever att den gör. Med musik kan jag uttrycka eller uppleva saker 
som inget annat kommunikationsmedel tillåter mig att göra, vilket har gjort musiken till något av en 
drivande kraft i mitt liv. Den finns där i form av en ständig strävan att nå vidare inom denna på 
många sätt belönande uttrycksform, vilket ger mig en känsla av riktning i mitt liv, även om jag inte 
riktigt kan se vart den leder. Att ha en ständig riktning utan mål låter kanske inte optimalt men jag 
trivs väldigt bra med det. Mycket annat i det samhälle jag lever i är väldigt målinriktat och att nå ett 
mål innebär ju ofta någon form av avslut. På så sätt känns det betryggande att ha musiken som en 
ständig riktning, där man inte behöver oroa sig för att nå en punkt, ett mål, där man kommer behöva  
göra ett avslut. Nej, musiken kommer finnas vid min sida hela mitt liv och det utan att det kommer 
bli enformigt. Just därför att jag upplever musiken som så komplex att den absolut inte låter sig 
fångas i ord eller logiska resonemang, något jag faktiskt är mycket glad för.  
 
Trots detta har jag alltså ägnat över 100 000 tecken åt att försöka med just detta, att uttrycka mina 
tankar och upplevelser kring musik i skriftlig form. Precis som om jag dansat om arkitektur har jag 
kanske inte alltid lyckats fånga exakt det jag vill uttrycka men det hindrar inte att resultatet ändå blir 
intressant. I varje fall har processen att skriva detta arbete varit intressant för min egen del.  
 
Denna skriftliga del av mitt examensarbete består i stort sett av tre delar. Den första om mig själv 
och min bakgrund som musiker. Denna del är till skillnad från de övriga skriven under den 
inledande fasen av detta arbete, långt innan konserten ägde rum. Den andra om den praktiska delen 
av arbetet, konserten och bandet jag gjorde denna konsert med. Den tredje och sista delen handlar 
om synestesi. Denna del skulle dock lika gärna kunna läsas först, för att ge en bättre förståelse för 
de andra delarna av arbetet då synestesin genomsyrar allt  jag tar mig för i musikalisk väg. Den 
skulle också kunna läsas som en helt fristående del, vilket kanske skulle ge den läsare som inte 
känner för att läsa hela arbetet störst behållning. 
 
Detta arbete består ju också av en praktisk del, där inga språkförbistringar sätter hinder för det jag 
vill uttrycka. Denna del redovisades i konsertform, den 2 februari 2010 i Lilla Salen, KMH. Denna 
konsert finns dokumenterad i form av en videoinspelning, som till vissa delar går att beskåda på 
Youtube.com. Det enklaste sättet att hitta dessa är att söka efter ”Johan Lindbom examenskonsert” i 
Youtubes egen sökmotor. Vid nuvarande datum, 19 maj 2010, ligger det 4 klipp uppe, med 
varierande ljudkvalite. Dessa kommer dock inom en snar framtid att kompletteras med fler klipp där 
flerkanalsinspelningen av ljudet från konserten redigerats ihop med videobilderna. Konserten 
upplevdes naturligtvis bäst på plats men som komplement till detta arbete hoppas jag att 
videoklippen kan fylla en funktion för den som inte var där. 
  



   Examensarbete Johan Lindbom KMuJz 2010 

4 

Utdrag ur Promemorian 
 

Att låta folkmusik från flera olika kulturer möta improvisation under både lekfulla och allvarsamma 
förhållanden, med unika instrumenteringar och ständigt skiftande ljudlandskap – och ändå få det 
att låta som musik i sin renaste och mest okomplicerade form. Det är vad detta projekt kommer att 
handla om.                                                             

 
 
Bakgrund 
 
Jag har verkat som basist i en mängd olika sammanhang de senaste åren. Det har varit väldigt stor 
spridning på den musikaliska profilen i dessa sammanhang och även mitt eget uttryckssätt har 
varierat väldigt mycket. För ungefär två år sedan började jag för första gången själv känna mig 
förvirrad och näst intill besvärad av detta. Detta ledde till en åtta månader lång fas av att konsekvent 
tacka nej till alla nya förfrågningar, rida ut stormen med de 16 projekt jag var involverad i och på 
ett värdigt sätt dra mig ur de projekt som inte dog ut av sig själva. Parallellt med detta ägnade jag 
mycket tid åt att fundera kring mig själv, musiken, de dryga 99% av samhället som inte består av 
musik och musiker, samt hur min egen framtid skulle kunna se ut.  
Det är utifrån denna period i mitt liv detta arbete tar avstamp och var det leder återstår att se. 
 
Genomförande  
 
Bandet Primus Motor kommer att arbeta för att göra både en konsert och en inspelning. 
Konsertdatum är redan satt till 2 februari 2010. Tidpunkt för inspelning är inte bestämd. Målet är att 
göra en inspelning värd att släppa som skiva, finansierad av kommersiella krafter. Den tidsram som 
finns för det formella examensarbetet kommer inte begränsa denna process, så en färdig skiva kan 
inte räknas till det förväntade slutresultatet i detta arbete. 
 
Primus Motor består förutom mig själv på kontrabas även av: 
Filip Jers – munspel, dragspel, mungiga 
Magnus Zetterlund – Mandoliner och sång. 
 
 
Syfte 
 
Ingen vet och ingen kommer någonsin att veta vad syftet med detta projekt är. Betydelsen av detta 
faktum går inte att understryka nog. 
 
Man skulle kunna använda sig av formuleringar som att: 
”Syftet med detta projekt är att uttrycka mina inre konstnärliga visioner i ett klingande format.” 
Men det är egentligen bara ytterligare än beskrivning av hur projektet kommer att se ut. Själva 
anledningen till varför jag gör detta eller varför jag håller på med musik överhuvudtaget, kan jag 
varken i ord eller tanke definiera, och då är jag ändå en person som i vanliga fall tycker mig kunna 
definiera och formulera de flesta andra tankar och ting bra. 
Ibland tror jag att det är själva svårigheten med att förstå drivkraften bakom denna starka vilja, att 
ständigt utveckla sin musikaliska process, som gör att det känns så oerhört angeläget. Det är bara att 
instämma med E.M Forster i hans citat1: 
 
Musicians are incredibly complex, and know far less than other artists what they want and what 
they are; their psychology is a modern development, and has not yet been understood..."  
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Musikalisk bakgrund 
 
Tidig kontakt  
 
Det är inte helt ovanligt att man hör andra personer berätta om sin första kontakt med musik. Ofta 
handlar det om någon händelse i tidig ålder som gjort ett starkt intryck och inspirerat dem till att 
själva börja musicera. Jag har försökt hitta något liknande i min egen barndom, helt utan framgång. 
Genom saker jag hört från mina föräldrar har jag förstått att musiken tog mig i sitt våld långt innan 
jag hade intellekt nog att förstå det själv. Redan vid ett par månaders ålder var det uppenbart att jag 
hade svårt att hålla tårarna borta när jag hörde musik som gick i moll. Min mamma spelade ibland 
viola medan jag satt bredvid i barnstol och så länge hon spelade melodier i dur satt jag nöjd och 
lyssnade. Men kom det ett parti i moll tog det inte många sekunder innan underläppen började darra 
och om melodin inte snabbt växlade tillbaka till dur var katastrofen ett faktum. I efterhand kan jag 
tycka att det är intressant att jag inte verkade ha särskilt starka åsikter om övriga kvalitéer i 
musiken, som rytm, tempo, dynamik eller klang. Det var tonmaterialet som betydde något, var det i 
dur var det lugnt, gick det i moll grät jag.  
Detta fenomen var alltså uppenbart innan jag var ens ett halvår gammal. Vid 3-4 års ålder var det i 
stort sett oförändrat och jag kan helt klart minnas att detta fenomen tydligt kunde visa sig även när 
jag var 7 år. 
 
 
På fel kant med Kommunala Musikskolan 
 
Det var alltså tidigt uppenbart att jag hade ett starkt förhållande till musik. Vuxenvärlden tycks ha 
en fantastisk förmåga att uppfatta sådant hos barn och så fort som möjligt placera barnet i den 
kommunala musikskolan, gärna som pianoelev. Så även i mitt fall men den karriären varade inte 
mer än en halv lektion innan det sprack mellan mig och läraren. Hon påpekade bestämt att det 
skulle vara bättre om jag höll tummarna uppe på tangenterna och inte på kanten under. Ett sådant 
integritetsintrång i mitt musicerande kunde jag helt enkelt inte acceptera. Det skulle visa sig dröja 
tills jag var 17 år gammal innan jag var välkommen tillbaka till Kulturskolan (som det då bytt namn 
till) och då kändes inte erbjudandet särskilt lockande längre.  
 
Under tiden utforskade jag istället de instrument som fanns i hemmet på egen hand och sjöng en hel 
del, tillräckligt mycket för att hamna på Adolf Fredriks Musikklasser. Denna gång var det helt av 
egen vilja jag närmade mig en musikskola och jag trivdes mycket bra där. Tiden på Adolf Fredriks 
har jag egentligen inte mycket mer att säga om, i efterhand framstår de sex åren som endast en liten 
parentes i mitt liv, om man ser det ur ett musikaliskt perspektiv. Det som lämnade störst avtryck 
från den tiden var att det var där jag blev inspirerad till att söka Södra Latins Yrkesmusikerlinje. 
 
 
Gymnasiestudier 
 
Till Södra Latins Gymnasium sökte jag som elbasist, vilket då kändes som ett rätt självklart val 
även om jag inte hade några större förhoppningar om att komma in. Undervisningen på Adolf 
Fredriks ledde till att jag överansträngde min röst till den grad att jag hade ett omfång på en stor 
sext samt röstresurser som räckte till att sjunga i ca 90 sekunder innan jag tappade rösten. Jag kände 
under sista året på högstadiet att min karriär som sångare var över för gott och det var inget jag 
kände mig särskilt ledsen över. Under de senaste åren hade jag  istället långsamt börjat se mig som 
basist. Incidenten med tummarna hos pianoläraren gjorde som sagt att jag inte fått någon plats i 
Kulturskolan, så jag var helt självlärd fram till 16 års ålder. Det enda sammanhang jag spelat bas i 
var med ett popband, som repade ganska flitigt från årskurs fem till nio. Tre av fem från det bandet 
går nu på musikhögskolan så det var kanske en nog så bra skola som Kulturskolan.  
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Om man bortser från detta popband och körsång i en mycket traditionell form, hade jag alltså 
relativt begränsade musikaliska perspektiv. Därför blev det både en överraskning och en tydlig 
bekräftelse för mig som basist att bli antagen till Södra Latins yrkesmusikerlinje, med högsta poäng 
dessutom. Så fort studierna där började blev just detta med mina begränsade perspektiv väldigt 
tydligt för mig själv. På Södra Latin fanns människor med för sin ålder stor musikalisk erfarenhet, 
från många olika områden. Jag uppfattade mig själv som väldigt okunnig och kände mig nästintill 
grundlurad av undervisningen på Adolf Fredrik. Jag förstod nu plötsligt hur mycket musik det finns, 
hur varierad den kan vara och framför allt hur nästan allt föll mig mer i smaken än de traditionella 
körvisor i 4-stämmiga arrangemang Adolf Fredriks matat mig med i sex år.  
 Bara under det första halvåret på Södra Latin hände det väldigt mycket. Jag lade i någon 
slags expressväxel och tog in så mycket jag kunde av denna akademiska musikmiljö på 
gymnasienivå. Allt från vad instrumentallektioner (som jag alltså hade väldigt begränsad erfarenhet 
av) innebär till hur ensemblespel och individuell övning går till. Det fanns helt klart ett färdigt ideal 
för hur man skulle vara både musikaliskt och socialt för att passa in och jag kan inte säga annat än 
att jag slukade det med hull och hår.  
 
 
Att leva i en bubbla 
 
På väldigt kort tid lyckades jag alltså bli en del av detta system. Ett system som till stor del bestod 
av förutfattade meningar och fördomar kring musik, men som samtidigt bidrog till en helt enorm 
utvecklingstakt. Mitt liv kom att helt kretsa kring miljön på musiklinjen. Plötsligt bestod ens 
studier, fritid, sociala umgänge samt framtida karriärplaner av en och samma sak. Detta var början 
till en bubbla jag skulle komma att leva i de närmaste fem åren. Vanligtvis förknippar man 
fenomenet ”att leva i en bubbla” med något negativt, men denna bubbla hade helt klart både för- 
och nackdelar.  
 Först och kanske viktigast av allt – jag hade väldigt roligt. Jag trivdes med livet, vännerna 
och musiken. Jag hade en stark känsla av att jag ägnade mig åt något viktigt, att jag visste vad jag 
ville med mitt liv och att jag faktiskt gjorde vad jag kunde för att gå i rätt riktning. Det är en oerhört 
tillfredsställande känsla som jag i efterhand förstått inte är förunnad särskilt många i den åldern. 
Men väldigt många i min bubbla kände mer eller mindre likadant, så detta var inget man 
reflekterade över speciellt ofta.  
 Jag lärde mig otroligt mycket om musik på väldigt kort tid. Både de mätbara och mer 
abstrakta parametrarna i min musikaliska utveckling gick spikrakt framåt. I gymnasieåldern är man 
fortfarande väldigt mottaglig för intryck och ny kunskap och då man praktiskt taget andades musik 
dygnet runt var det inget problem att ständigt hitta ny musik att ta intryck av. Det känns väldigt 
svårt att gå in i detalj och berätta vad jag lärde mig under denna period, ju mer jag tänker på det 
desto mer omfattande förstår jag att det är. Det innefattar allt från kunskap om olika genrer, som 
jazz, soul, pop, fusion, brasilianskt, kubanskt, klassiskt och fri improvisation, till teoretiska  ämnen 
som harmonilära, arrangering och instrumenttekniska kunskaper för både elbas och kontrabas. Även 
själva processen att repa in nytt material med en ensemble, praktiska rutiner kring att göra konserter 
i olika miljöer och en vana att arbeta med musiker man inte spelat med tidigare är mycket viktiga 
punkter, som jag har svårt att förstå hur man skulle kunna lära sig så bra på så kort tid utan liknande 
förhållanden. 
 Dessutom var det på Södra Latin jag lade grunden till det sociala nätverk som sannolikt 
kommer följa mig livet ut, på ett eller annat sätt. Och då menar jag inte bara nätverket av musiker 
man kommer att jobba med en lång tid framöver utan även det strikt privata sociala kontakterna 
man har, även om det i mitt fall ofta sammanfaller med musikaliska relationer. 
 
Så långt alltså mycket gott som kommit med ”bubblan”. Att fortsätta musikstudierna på högre nivå 
efter gymnasiet kändes självklart, den första tanken var att gå på någon av de etablerade 
folkhögskolorna, vilka många tidigare Södrastudenter hade gjort. Allt eftersom sökningsresultaten 
började bli klara under den sista terminen på gymnasiet stod det klart att jag skulle ha möjlighet att 
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välja fritt mellan alla folkhögskolor, men även de musikhögskolor jag sökt.  
 
Jag får nu i denna skrivande stund en känsla av att jag framställer denna bubbla jag talat om som ett 
fenomen med en egen vilja, vilken kontrollerade mina handlingar mer än mitt eget resonerande 
intellekt. Detta är naturligtvis inte sant men kan nog ändå tjäna som en inte helt felaktig liknelse i 
vissa fall. 
  
Hur som helst, valet föll på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. På många sätt blev det som att 
börja om på Södra Latin, fast denna gång på en högre nivå och med den skillnaden att jag var rätt 
van vid hur saker och ting fungerade. Men återigen hamnade jag i en miljö med många duktiga 
musiker vilka på olika sätt inspirerade mig att fortsätta utvecklas. På Musikhögskolan var det dock 
ett delvis öppnare och mer moget klimat. Förutom de studenter som följt med mig från Södra Latin 
var de flesta fyra-fem år äldre och hade i många fall ett mer avslappnat förhållande till musik. Själv 
kunde jag inte helt och hållet förstå mig på det förhållningssättet, men det räckte med att somliga i 
min närhet anammade det för att ramarna i bubblan skulle öppnas upp något, vilket jag upplevde 
som något positivt.  
 
 
Musikalisk inriktning – eller inte 
  
Den som orkat läsa så här långt har kanske noterat att det blivit en hel del skrivet om de praktiska  
omständigheterna kring mitt musicerande men väldigt lite detaljer kring vilken slags musik jag 
ägnade mig åt i olika perioder, hur den lät och hur jag spelade. Det finns en enkel anledning till 
detta och det är att jag ägnade mig åt sanslöst många olika former av musik samtidigt. Den tydliga 
trend som går att urskilja är att från första året på gymnasiet till andra året på musikhögskolan blev 
det gradvis större del kontrabas jämfört med elbas. Under hela gymnasietiden och första året på 
musikhögskolan såg jag inget problem med att spela alla dessa olika genrer samtidigt, detta trots att 
den gängse uppfattningen i ”bubblan” var att man skulle hitta EN musikalisk röst, för att kunna 
uttrycka sig trovärdigt. För min del kändes det tvärtom, jag var glad att få testa på så många olika 
musikaliska sammanhang, eftersom jag inte hade någon klar idé om vad jag ville. Jag drev inga 
egna projekt under denna tid och jag skrev i princip inte någon egen musik. Men jag spelade bas 
och verkade göra ett allmänt pålitligt intryck på folk, och då behövde man inte dra i saker själv för 
att få spela. Och spela ville jag, det kände jag mig i alla fall säker på. 
 
Jag gjorde en lista under de två första åren på musikhögskolan. Den innehöll alla projekt som gjort 
konserter, inspelningar eller hade en egen repertoar. Syftet med listan var från början att 
dokumentera vilka band och musiker jag spelade med, då det kändes som om jag var inne i en 
period av mitt liv som skulle bli kul att titta tillbaka på om 10-20 år. Kunna se vilka band som blev 
långvarigt livaktiga eller påminnas om att man då spelade brutal friformsimprovisation med 
saxofonisten som 15 år senare har alla slicka popgigs. Lite som en dagboksanteckning helt enkelt.  
Men den listan skulle komma att få en helt annan innebörd mot slutet av andra högskoleåret. Jag tog 
fram listan nyss för att påminna mig själv om vad den innehöll. Den innehåller exakt 30 band, som 
alltså var mer eller mindre aktiva under de två första högskoleåren. Och då vet jag att det även finns 
en del kortlivade projekt som aldrig kom med. Med den listan som bakgrund känns det inte särskilt 
svårt att förstå varför jag började känna mig stressad och splittrad. Först på ett musikaliskt plan, 
senare på ett mer allmänt. Under våren i 2:an hade jag säkert ett snitt på tre spelningar i veckan, 
många av dem utanför Stockholm. Dessutom var det en hel del undervisning på skolan, som jag 
samtidigt lyckades fullfölja. Detta var första gången sedan jag började gymnasiet som jag 
överhuvudtaget funderade på om en framtid som musiker var rätt för mig.  
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Sökandet efter en identitet 
 
Under årskurs 2 på högskolan hade jag ett rätt omfattande projektarbete tillsammans med Filip Jers 
och Johan Malmberg. Det var en trio med munspel, trummor och kontrabas som utforskade 
improvisationsmusik i den friare skolan. Så drivande som jag var i detta projekt hade jag inte varit i 
något annat på länge. Vi var alla tre väldigt engagerade i projektet, som gick under namnet 
Kaffekollektivet. Mycket tid ägnades åt långa, utforskande musikaliska sessioner, både spel, 
skivlyssnande och samtal om musik. Vi gjorde konserter där vi gästades av några av de främsta 
inom denna genre, bl.a Fredrik Ljungkvist och Per-Åke Holmlander. Själv fick jag en känsla av att 
jag kanske var på väg att hitta ”mitt uttryckssätt”, jag gillade det allvar kring musiken som de flesta 
musiker jag träffade inom denna genre hade. Mitt förhållande till musik har oftast präglats av en 
känsla av ansvar och allvar, mer än att musik är något man har roligt med. Mer om detta senare i 
arbetet, men poängen här är att jag i den friimproviserade musiken hittade en miljö där andra 
människor verkade känna likadant. Ju mer jag förstod att jag hittat detta, desto jobbigare blev det de 
gånger de här sidorna skar sig med andra musiker, vilket tenderade att oftast hända med musiker i 
”beat-genren” om man får kalla det så. Själva musicerandet i de mer beatinriktade sammanhangen 
fungerade oftast bra, det var det sociala runt i kring som var problemet. Jag hade helt enkelt svårt att 
prata om musik i dessa sammanhang, då mitt väldigt allvarsamma och känsloladdade förhållande 
skar sig med andras mer avslappnade och lättsamma attityd till musiken.  
Med den friimproviserade musiken fanns dock ett annat problem, själva musiken. Efter ett tag 
började jag inse att jag inte riktigt kunde uttrycka det jag ville inom de ramar som ändå (paradoxalt 
nog) finns kring friimproviserad musik. Här tror jag nu i efterhand att en väldigt viktig vändpunkt 
kom för mig. Jag gjorde insikten att trots att jag här har ett sammanhang där man får uttrycka sig 
precis så som man vill, så blir det ändå inte just så som jag vill. Plötsligt hade min egen musikaliska 
vilja gjort sig hörd, jag visste inte hur den lät eller såg ut, men jag förstod att den fanns där och jag 
visste åtminstone ett sätt den inte lät eller såg ut på.  
  
Med denna insikt i bagaget påbörjade jag en lång period av självrannsakan kring min egen 
musiksmak. Jag tvingade helt enkelt mig själv att på ett konkret sätt redogöra för vilka inslag i 
musik jag verkligen gick igång på. Det var naturligtvis en väldigt svår process och de slutsatser jag 
ändå lyckades komma fram till är jag fortfarande inte förmögen att beskriva i ord, vilket dock inte 
hindrar att jag troligtvis ändå kommer göra dödfödda försök till det senare i detta arbete. Det som 
dock kan konstateras är att om man ser till hur starkt musik kan beröra mig, är det en väldigt stor 
andel av den musik jag spelat som framstår som rätt intetsägande. Detta kan förstås misstolkas, då 
egentligen all musik har en väldigt stark inverkan på mig om man jämför med allt som inte är 
musik här i världen. Men inom det spektrumet som består av musik finns det stora skillnader. Det 
kan handla om 10 sekunder i en låt, en kort ackordsföljd, det specifika ljudet av en viss ton på ett 
visst instrument, som verkligen sticker ut och, som professor Milder hade sagt, drabbar mig. Vad 
jag gjorde var alltså att försöka hitta gemensamma nämnare mellan alla dessa tillfällen då musik 
verkligen drabbat mig och i längden fundera på om det skulle gå att skapa en musikform där det var 
ovanligt tätt mellan dessa punkter.  
 
Jag försökte alltså definiera min musikaliska identitet för mig själv. Tidigare hade jag gjort några 
otroligt tafatta försök att skapa en musikalisk identitet men alltid lagt ned försöken omgående då jag 
inte hade något verkligt behov av det. Men denna gång var det annorlunda, det handlade inte om att 
skapa eller konstruera något, utan att hitta och förstå den identitet som redan fanns där och som 
antagligen funnits där hela tiden. För första gången kände jag också ett reellt behov av denna 
identitet. Jag hade kommit till en punkt där vartannat gig var kul, den andra hälften kändes bara 
betungande och inte det minsta lustfyllt. Med tre spelningar i veckan utgick jag från att detta var en 
försmak av hur det skulle kunna vara att livnära sig som musiker och om det inte kändes bra nu, 
varför skulle det då göra det senare? Och varför skulle jag då spela på heltid, det kanske skulle 
kännas bättre att ha ett yrke som inte var musikrelaterat och låta musiken fylla en annan funktion, 
kanske mer som hobby? När jag började tänka i dessa banor kring andra yrkesmöjligheter märkte 
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jag också snabbt att jag inte visste någonting om det. Under den senaste delen av min liv hade jag 
helt uteslutande ägnat mig åt musik och jag visste inte mycket annat. Samtidigt tvivlade jag inte på 
att musiken var, är och alltid kommer förbli en viktig del av mitt liv och just därför kändes det 
väldigt angeläget att hitta min musikaliska identitet.  
 
Förnimmelse av ett svar 
 
Just tanken på att denna identitet var något som funnits där hela tiden kom att spela en rätt 
avgörande roll för detta. Sedan jag började på Södra Latin tappade jag nästan omgående kontakten 
med mitt musikaliska förflutna fram till dess. Från gymnasiet och framåt hängde allt ihop väldigt 
tätt, det gick att dra tydliga samband, utvecklingen hade följt en logisk linje men de som hände 
innan hade blivit som frikopplat och bortglömt. Nu när jag började tänka tillbaka på det förstod jag 
ju också att det absolut inte var fallet. Vissa saker i musik har berört mig oavsett om det varit min 
mammas viola hemma i barnstolen, Adolf Fredriks luciakonserter i Globen, popbandet i 
mellanstadiet eller jazzensemblen på Södra Latin. När jag såg det ur just detta vidare perspektiv 
blev det också lättare att förstå vad de gemensamma nämnarna var. Det är med denna nyförvärvade 
kunskap som jag angriper mitt examensprojekt. 
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Primus Motor - historia och bakgrund 
 

Detta examensarbete har jag ju valt att göra med ett i förväg befintligt band. Därför kan det väl vara 
på sin plats med en liten redovisning av bandets tillkomst och tidigare historia. En historia som 
började mer än ett år innan examensarbetet formellt sett inleddes.  
 
 
Ett band tar form 
 
Min sedan flera år tillbaka trogne medmusikant Filip Jers och jag kom underfund med att vi hade ett 
gemensamt intresse i svensk folkmusik, även om det var outforskad mark för oss båda. Någon gång 
under våren 2008 började Filip att spela med mandolinisten Magnus Zetterlund och ganska snabbt 
föreslogs det att jag också skulle vara med. Magnus hade nyligen gått ut folkmusikutbildningen vid 
KMH och var till skillnad från Filip och mig alltså väl bevandrad i folkmusikgenrén. Vad han 
däremot inte hade lika stor vana av var improvisation och ackordspel, även om det var en sida av 
musik han gärna ville utveckla.  
Just dessa förutsättningar, att vi alla både ville lära oss något nytt men samtidigt besatt stora 
kunskaper om något någon annan av oss ville lära sig, skapade ett väldigt öppet och opretentiöst 
klimat. Att vår rätt udda kombination av instrument - munspel, mandolin och kontrabas, kändes lika 
naturlig som originell bidrog säkert också till den positiva och kreativa känslan som präglade våra 
första möten.  
För min egen del kan jag minnas den frihetskänsla som infann sig när jag började förstå att 
kontrabas i den här typen av låtspel var relativt outforskad mark, även för en erfaren folkmusiker 
som Magnus. Jag hade ju vid den här tiden spelat i väldigt många olika typer av musikaliska 
sammanhang, men det hade alltid funnits tydliga ideal och välkända förebilder, bland vilka min 
spelstil som basist oundvikligen blivit placerad. I det här sammanhanget kände jag att jag faktiskt 
hade fritt spelrum att forma mitt uttryck och förhållningssätt helt förutsättningslöst efter eget huvud. 
En annan känsla av frihet grundade sig i de akustiska förutsättningarna med vår sättning. Det 
faktum att både munspel och mandolin ligger på helt andra frekvenser än bas och båda är relativt 
ljudsvaga, gjorde att jag som basist plötsligt kunde utnyttja ett mycket större spektra av dynamik 
och sound än vad jag var van vid. Detta utan att behöva förstärka och därmed förvränga basljudet. 
Till stor del handlade det nog också om avsaknaden av trummor, vilket i de flesta fall höjer 
ljudnivån väsentligt. 
 
Alla hade vi nog våra olika skäl till varför det kändes så bra att spela ihop, men bra kändes det och 
det som skulle bli det första steget att ta detta längre var en förfrågan att spela på skolans 
sommaravslutning. Förfrågan gällde egentligen ett annat band Filip och jag spelade i, men vi kände 
båda att detta tillfälle var som gjort för att ta ett första steg med vårt nya folkmusikprojekt. Så blev 
det också, även om vi inte spelade mer än en låt denna första spelning. 
 
 
Den första tiden – en lukrativ marknad öppnar sig  
 
Under de följande nio månaderna hade vi ett fåtal spelningar av privat karaktär. Det jag lärde mig 
under denna period var att detta folkmusikkoncept var gångbart fler sammanhang än vad jag kunnat 
ana och dessutom gav bättre betalt än liknande spelningar med jazzband. Vi spelade på 
professorsinstallationer vid högskolan och representationskvällar i riksdagen. Att vi blev inbjudna 
för att underhålla ambassadörerna för samtliga EU-länder berodde på att vi under denna period 
profilerade oss som ett band med repertoar från hela världen. Vår instrumentsättning var ju så udda 
att den omöjligt kunde klassas som traditionell i någon folklig tradition alls, så vår tanke var att 
spela ”...väl valda låtar från hela världens musikskatt, på ett sätt ni aldrig hört dem förut!”. 
 
Detta globala tema var alltså bandets första profil och under denna tid gick vi under det mindre 
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fantasifulla namnet ”Jers, Lindbom, Zetterlund”. Men saker och ting skulle komma att ändras. Den 
1 april 2009 hade vi vår första ”riktiga” spelning, d.v.s. en spelning inför en lyssnande 
konsertpublik. Den är värd ett eget avsnitt, för sällan har en enskild spelning fört med sig så 
mycket. 
 
 
Spelning på Stallet, den 1 april 2009 
 
Demoscen! Osignat! Jam! 
Club 7 är scenen för experiment, unga musiker, oprövade kort och 
nybildade grupper som vill pröva sina vingar på en professionell scen. 
 
Så lyder beskrivningen från Stallets egen hemsida. Club 7 är en varje månad återkommande 
konsertserie med okända band och Stallet är den stora folkmusikscenen i Stockholm, klart 
jämförbar med Faschings funktion för jazzgenrén. 
Det var alltså här vi hade vår första offentliga spelning. Jämfört med de scener och sammanhang vi 
var och en för sig hade spelat i med andra band tidigare kändes detta som både ett och två steg 
längre ned på karriärsstegen, men vi var ju ett nytt och oprövat band och någonstans måste man 
börja. Vi hade ändå rätt höga förväntningar, det kändes som om det skulle komma mycket folk och 
kunna bli en riktigt trevlig kväll. Vad vi grundade dessa förväntningar på framstår i efterhand som 
väldigt oklart, publiksiffran höll sig kring 10 personer och det inkluderade det andra bandet som 
spelade samma kväll! Marty & Gus, de utomordentligt trevliga tvillingarna i kvällens första band, 
lyckades inte riktigt komma över de dåliga förutsättningarna med den folktomma lokalen. När de 
gick av scenen redan efter 20 minuter var det med känslan av att de helt enkelt gav upp. Så 
stämningen var allt annat än på topp, förutsättningarna var allt annat än perfekta, när vi skulle upp 
på scen. Men... 
 
I samma stund som vi tog första tonen av första låten var det som om allt runtomkring oss försvann. 
Genom hela konserten spelade vi med en kreativitet och energi som vi aldrig varit i närheten av 
tidigare, varken på konsert eller repetition. Vad spelar det då för roll att det bara är 7 personer kvar i 
publiken när en är producent på Stallet, alltså en av de viktigare personerna i folkmusiksverige, en 
annan jobbar på P2 och allting dessutom videofilmas och kan läggas upp på Youtube? 
 
 
En ny profil  
 
Vad vi på denna spelning gjorde där i stunden kom faktiskt att forma oss musikaliskt som band en 
lång tid framöver. Plötsligt visste vi hur vi lät live. Vi höll ihop konserten så pass bra att vi nu hade 
skapat oss en musikalisk profil, som vi skulle använda oss av på våra kommande spelningar samma 
år. Vi betade av Backafestivalen i Skåne, Linköping Folkmusikfestival och en P2-dubbelkonsert på 
Stallet i Stockholm innan året var slut. Av den respons vi fick på dessa spelningar lärde vi oss 
mycket om oss själva och vårt musikaliska koncept. Att spela låtar från hela världen framstod mer 
och mer som en ganska dum idé och det var inte heller vår unika sättning som gjorde oss 
intressanta. Det som gjorde att publik i folkmusikkretsar fick upp ögonen för oss var vårt sätt att 
improvisera och den kreativa energi vi hade på scen. Både Filip och jag, med våran bakgrund inom 
jazzen hade nog lite svårt att förstå det i början, eftersom improvisation och kreativ energi på scen 
är två grundstenar i princip alla något sånär bra jazzgrupper har gemensamt. Men ju mer inblick vi 
fick i den svenska folkmusikscenen, desto mer började vi förstå att det fanns ett utrymme att fylla. 
Flera andra och betydligt mer erfarna folkmusikkännare har uttryckt liknande åsikter. Å ena sidan 
finns det traditionsbevarande band som spelar traditionella låtar, ofta bra, men med en ganska blek 
attityd. Å andra sidan finns det betydligt färgstarkare band, med hög musikalisk nivå. Men dessa 
spelar nästan uteslutande originalmusik, som dessutom rätt ofta angränsar till andra genrér. Detta är 
naturligtvis en grov generalisering, som många säkerligen inte alls håller med om. Tendensen finns 
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dock och mot den som bakgrund framstod vi i Primus Motor, med vår blandning av energirik 
improvisation och traditionella låtar, som något rätt ovanligt. 
Den senaste tiden har vi börjat blanda in en del egna låtar, framför allt sånger med både text och 
musik av Magnus. Den främsta anledningen till detta är att vi hade svårt att hitta bra sånger med 
vettiga texter, många traditionella texter känns minst sagt daterade. 
 
 
Jakten på det perfekta bandnamnet 
 
Parallellt med formandet och utvecklingen av vårt musikaliska koncept pågick ett sökande efter ett 
bättre bandnamn än Jers/Lindbom/Zetterlund. Att döpa bandet efter gruppens medlemmar känns 
som ett beprövat och rätt fantasilöst knep, speciellt inom jazzgenrén. Utan att vi själva riktigt styrt 
över det hade vi både placerats i och fått ett varmt mottagande av folkmusikvärlden. Därför kändes 
det naturligt att försöka hitta ett bandnamn som profilerade oss som en folkmusikgrupp. Efter en 
snabb genomgång av andra bandnamn i genrén stod det klart att ett enskilt svenskt ord, med 
naturnära eller mytologisk klang var standardlösningen. Ingen av oss hade några spontana 
namnförslag som var värda att gå vidare med, så jag satte mig ned och började ögna igenom 
latinska ordlistor. Tanken var att försöka hitta ett latinskt ord, lätt att uppfatta, uttala och stava till, 
helst med en bra betydelse utan att vara förknippat med något särskilt i övrigt. Latinska ord är ju 
dessutom garanterat fria från Å, Ä och Ö. Jag sammanställde en lång lista över tänkbara ord, 
mestadels termer för hörsel och ljud. Primus Motor fanns med på denna lista och efter att vi var och 
en för sig hade begrundat listan kunde vi ganska lätt enas om att det var det bästa förslaget. Primus 
Motor betyder ”den drivande kraften”, det har förr i tiden använts som en omskrivning för Gud men 
används idag mest som benämning på eldsjälar i vissa sammanhang. Vår tolkning är en annan. 
Liksom de flesta musiker har vi i bandet en stark inre, musikalisk strävan. En strävan som för var 
och en av oss genomsyrar en större del av livet en man först kan tro. Även normalt sett vardagliga 
ting, som att diska, laga mat eller motionera kan bli en del av denna strävan. Att fortsätta utveckla 
sin musik blir den röda tråd som binder ihop tillvaron och ger den en större mening. Själva strävan 
skulle säkert kunna handla om vad som helst, en idrott, ett forskningsprojekt eller ett företag, men i 
mitt fall blev det musik och jag vet att mitt liv skulle kännas väldigt tomt och meningslöst utan en 
liknande strävan, en drivande kraft. Vad vi alla tre i bandet var överens om var att vi var och en fick 
ovanligt mycket utrymme att uttrycka vår musikaliska strävan i just detta band. I många andra 
sammanhang finns det parametrar som gör att man behöver kompromissa på sin egen musikaliska 
strävan för att helheten ska bli så bra som möjligt och det är inget fel med det. Tvärtom är det 
nästan mer regel än undantag, i alla fall för mig som basist. Men i detta band har jag hela tiden känt 
att jag får utrymme att ta precis den plats och använda de uttryck jag vill och att det dessutom bidrar 
till helheten på bästa tänkbara sätt. Såvitt jag kan förstå är det en liknande känsla för både Magnus 
och Filip. Därför kändes det logiskt och bra på flera plan att döpa bandet till Primus Motor – den 
drivande kraften. 
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Konserten 
 
 

Val av tid och plats 
 
Jag har valt att ha min examenskonsert den 2 februari i Lilla Salen på KMH. Man är ju i princip helt 
fri att välja tid och plats själv för sin examenskonsert och då kanske det kan tyckas att man borde 
vilja sikta högre, d.v.s hålla konserten utanför skolan, på någon mer etablerad scen. Jag har dock 
tänkt igenom olika möjligheter och tagit fasta på något våra handledare Ragnhild Sjögren och 
Ambjörn Hugardt sa vid den första introduktionen:  Examensarbetet är något ni ska göra för er egen 
skull, inte för någon annans. Med det i beaktande kändes valet inte så svårt. Jag spelar regelbundet 
på de etablerade scenerna i Stockholm i andra sammanhang och får då dessutom betalt för det. 
Skulle jag ha min examenskonsert på någon av dessa skulle jag antingen behöva betala för det själv 
eller ta betalt för inträde, vilket inte känns rätt i det här fallet. Om jag ska göra min examenskonsert 
för min egen skull så vill jag att det till så stor del som möjligt ska handla om musik och så lite om 
ekonomi och administration. Sådant får man nog av ändå på annat håll. Och vill man komma ifrån 
ekonomiska bekymmer, administration och komplicerad logistik, då är Lilla Salen ett bra alternativ. 
Där är det inget problem att ha fritt inträde, vilket känns rätt viktigt i detta sammanhang, man vill ju 
bara att så många som möjligt ska vara där. En annan aspekt som gör att valet av lokal känns rätt är 
att examenskonserten är så tydligt förknippad med skolan, i alla fall för mig. Den är ju en slags 
avslutning på mina studier på musikhögskolan och därför känns det logiskt att hålla den där.  
 
Valet av tidpunkt var kanske det allra första beslut jag har tagit i examensarbetet. Jag vill ha den så 
tidigt som möjligt efter jullovet och det finns flera skäl till detta. Ett är att jag kommer vara i 
Gambia tre veckor i mars/april. Med det avbrottet kommer de sista veckorna av terminen säkert bli 
nog hektiska som de är, vilket de brukar kunna vara även om man inte åker till Afrika. I januari och 
februari brukar det råda ett lite lugnare klimat, vilket kommer ge mig mer tid att fokusera på 
konserten och förhoppningsvis även kommer ge mer publik på konserten. Min erfarenhet är att det 
brukar vara flera examenskonserter i veckan i april och maj och eftersom en betydande del av 
publiken för dessa är densamma kan intresset i denna period vara något svalare. Nu har jag fått den 
2 februari vilket var det första möjliga datumet i den aktuella konsertperioden och det känns mycket 
bra. 
 
 
Val av musiker 
 
Jag hade nog egentligen bestämt mig sedan länge men återigen blev handledarnas inledande 
förmaning en bra vägledning – gör det här examensarbetet för din egen skull.  
Jag kunde absolut känna en förväntan på att ett examensarbete ska följa vissa former, även om 
förväntningarna kanske bara var projektioner av mina egna förutfattade meningar. Hur som helst 
hade jag bilden av att man som examensarbete formar en grupp i eget namn och spelar egenskrivna 
låtar, alternativt att man gör ett omfattande tolknings/tributeprojekt med välkänd musik av en 
speciell artist. Inget av dessa alternativ har dock känts särskilt rätt eller lockande för min del hur 
mycket jag än vridit och vänt på det. Så jag utgick från hur just min situation såg ut. Jag hade vid 
läsårets början ett antal väl valda projekt som redan var igång, vilka jag kände att jag ville fortsätta 
lägga tid och energi på. Att skapa ett nytt projekt som skulle konkurrera med dessa om min tid och 
energi kändes inte som något jag skulle göra för min egen skull. Istället kändes det mycket bättre att 
se om något av de projekt jag redan etablerat gick att använda i mitt examensarbete. Som sagt, det 
var egentligen aldrig något svårt val, tanken hade funnits där länge men förr eller senare var jag ju 
ändå tvungen att ta ett formellt beslut och då fanns det ett band som verkligen kändes som helt rätt 
val.  
Bandet är Primus Motor, medmusikerna är Filip Jers på munspel och Magnus Zetterlund på 
mandolin och anledningarna till att jag valde detta projekt är många. Den viktigaste är nog att jag 
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aldrig haft ett band där jag känt att jag själv kommit så till min rätt som musiker i som detta. Där jag 
musikaliskt kan vara mig själv och dessutom får utrymme att ta så mycket plats jag vill, vilket inte 
alltid är en självklarhet som basist. Mer om detta har jag redan presenterat under rubriken Primus 
Motor – historia och bakgrund. 
 
 
Val av repertoar 
 
Som jag längre fram i detta arbete avhandlar under rubriken Komposition – eller inte? skriver jag i 
princip inga egna låtar. Konceptet i Primus Motor har ju varit att spela traditionella folklåtar på ett 
nytt sätt och vi hade ju redan innan detta arbete drog igång mer än tillräcklig repertoar för att fylla 
ut en hel konsert. Men nu är det ju inte bara ”fylla ut” man vill göra på sin examenskonsert. Under 
hela hösten funderade jag varje gång vi repade eller hade spelning på vilka låtar jag tyckte passade 
in i min konsert. Även om jag ju skulle spela med Primus Motor var aldrig tanken att 
examenskonserten skulle bli som vilket Primus Motor-gig som helst. Min tanke var mer att 
framhäva kontrabasen möjligheter och mig själv som musiker med hjälp av Primus Motor än att 
presentera Primus Motor som band. Detta är kanske ett sidospår men ändå centralt för 
repertoarvalet. Jag ville att konserten skulle vara en bra presentation av mig som kontrabasist och 
försökte därefter välja låtar som på bästa sätt skulle bidra till detta. Det visade sig bli en blandning 
av både gammalt och nytt ur vår repertoar samt en del för denna konsert speciellt utvalda covers. 
Låtlistan såg ut såhär: 
 
Intro 
Morning Star 
Om jag hade vingar 
Crowley's reel 
Polska efter Kus-Erik (Hälsingland) / Polska efter Börjes-Olle (Rättvik) 
Polska ifrån Bagarmossen 
Åka Med 
Till Havs 
3:e Lorikspolskan 
Klappvalsen 
Eklundapolska nr.3 
Outro 
 
I de flesta projekt jag spelar med till vardags är det aldrig jag som har det totala ansvaret för att 
välja ut repertoaren och göra låtlistor. Det var därför något av en ny situation för mig. Till en början 
är det ju inte särskilt svårt, det finns ju alltid låtar man absolut vill spela, men förr eller senare 
kommer man ändå till en gräns när tidsramen för konserten börjar vara fylld och man ibland måste 
göra svåra avvägningar om vilken låt som ska med och vilken man stryker. Jag hade aldrig kunnat 
förutsäga den metod jag skulle komma att använda för att lösa detta dilemma men i stunden jag 
gjorde det kändes det oerhört naturligt. Jag utgick från mellansnacket. Jag gjorde en preliminär 
låtordning med de låtar jag definitivt visste skulle vara med och så letade jag efter vettiga 
övergångar i de luckor som var kvar. Vilka låtar som skulle kunna hjälpa mig att få ihop en röd tråd 
genom hela konserten, självfallet musikaliskt men även i pratet mellan låtarna. Detta gjorde 
verkligen urvalsprocessen mycket enklare, då den musikaliska kvalitén på de låtar jag valde mellan 
var mycket jämn och, som alltid med musik, mycket svår att jämföra. ”Mellansnackskvalitén” eller 
”Röda tråden-faktorn” blev här en mycket mer konkret, varierande och därmed användbar 
parameter, som relativt enkelt löste ett problem man annars kunnat ligga sömnlös med, många 
nätter. 
 
Här följer en kortfattad presentation om låtarna. (Vissa låtar finns nu i efterhand på Youtube.com, 
lämplig sökfras är ”Johan Lindbom examenskonsert”.) 
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Intro 
Var faktiskt en av de punkter på listan som varit given längst. Det är ett delvis förberett 
solobasintro, som till sin ”skrivna” del bygger på något jag spelade i en dröm. Jag drömmer rätt 
sällan att jag spelar musik men de gånger jag väl gör det kommer jag ofta ihåg exakt vad jag spelat. 
Förutom drömmen bygger det lite på en tanke som jag skulle gissa att Miles Davis var den första att 
publicera i tryck2. Att närma sig sitt instrument som om det var första gången man spelade det. För 
min del kom inte den tanken i första hand från Miles utan mer som ett resultat av det 
identitetssökande jag beskriver i Min musikaliska bakgrund. Att försöka frigöra sig från att aktivt 
försöka ”skapa” ett uttryck eller sound och istället bara släppa fram de toner man hör i stunden. Och 
det man hör i stunden är i mitt fall sällan något nytt man aldrig hört förut. Man skulle kunna säga att 
utmaningen här är att inleda den avslutande konserten av hela min utbildning med att lägga alla 
dessa basstudier åt sidan och bara släppa fram det kontrabasen i sig intuitivt inbjuder en till att 
spela. 
 
Morning star 
En traditionell irländsk låt jag lärt mig av Filip och Magnus. På tidigare spelningar har vi nästan 
alltid inlett med denna låt, av flera skäl. Dels ger den en väldigt bra presentation av vår klangbild 
som grupp, alla instrument har tydliga roller som kompletterar varandra väl, på ett traditionellt sätt. 
Just detta gör att den också är idealisk att göra soundcheck med. Dels för en ljudtekniker att ställa 
nivåerna efter men även för oss själva att känna in ljudmiljön i lokalen och liksom hitta in i våra 
musikaliska ljudinställningar som som gäller för dagen. Vi har tidigare spelat mycket på festivaler 
där soundcheck ibland är obefintlig och då känns denna låt som en trygg och säker startsträcka, 
både ljudtekniskt och musikaliskt. Därför kändes det naturligt att inleda med den även här och 
dessutom hänger den ihop med solobasintrot på ett bra sätt.  
 
Om jag hade vingar 
En västerbottnisk folksång jag lärt mig av Magnus och sedan arrangerat. Melodin är väldigt enkel 
och okomplicerad och de ackord jag satt till den är egentligen väldigt enkla de med. Men det som 
gjort den här låten intressant för mig är sättet vi arrangerade den på. Magnus sjöng melodin och 
Filip spelade en bordun på mungiga. Det gav mig möjligheten att fritt och i realtid ”fylla på” med 
de bastoner jag hörde. Det var verkligen ett typexempel på vad jag upplever som att följa musikens 
egen vilja (vilket jag skriver mer om under rubriken Synestetiska biverkningar), vilket i detta fall 
blev ett arrangemang. 
 
Crowley's reel 
Ytterligare en irländsk låt. Reels är en snabbare form av irländsk folkmelodi, där just det höga 
tempot och energin det bidrar till är det centrala i låten. De är också de egenskaperna vi har tagit till 
fasta på i vår version. Skulle kunna beskrivas med något så uttjatat klyschigt som termen ”ett enda 
långt crescendo” men det är i stort sett vad det är. Crescendot blir om möjligt ännu längre av att jag 
binder ihop denna med föregående, mycket lugna låt. 
 
Polska efter Kus-Erik (Hälsingland) / Polska efter Börjes-Olle (Rättvik) 
Två rätt olika polskor som vi bundit ihop. Polskan är den låtform jag fattat starkast tycke för inom 
den svenska folkmusiken, så det kändes viktigt att ha den välrepresenterad. Kus-Erik är en lite 
knepig polska i G-moll, där takten inte är solklar. Rätt suggestiv i sin karaktär. Att därför låta den 
övergå i Börjes-Olle som är en mer självklar och harmonisk historia i G-dur kändes som en bra 
kontrast, som i mitt tycke ger den nästan lättsamt glada Börjes-Olle lite mer tyngd. 
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Polska från Bagarmossen 
Ytterligare ett delvis planerat solobas stycke. Bakgrunden till namnet är en konversation med en för 
mig okänd tjej efter en spelning på Stallet. Vi konstaterade att det kan vara svårt att hitta sina 
geografiska folkmusikrötter om man är uppväxt inom tunnelbanenätets gröna linje, söder om 
Gullmarsplan. Det är i vanliga fall väldigt vanligt att man som folkmusiker lär sig låtar från sin 
födelseort men det kryllar ju inte direkt av polskor från Bagarmossen, så därför tyckte hon att jag 
borde skriva en. En bra idé, som jag självklart inte fullföljde. När konserten närmade sig ångrade 
jag mig dock och kände att det hade varit roligt att kunna ha med en ”Polska från Bagarmossen” på 
examenskonserten. Jag hade inte riktigt tid att skriva en så nära inpå konserten, så jag bestämde mig 
för att improvisera en. 
Konceptet är alltså att improvisera något som låter som en polska, i övrigt är det fria händer. Detta 
var något jag faktiskt övat en del på under hösten och vintern, just att improvisera i polskeform. Att 
använda sig av stiltypiskt ton och rytmmaterial och dessutom försöka disponera det på ett sätt som 
ger intrycket av en polska. Detta skiljer sig väldigt mycket från de ramar jag improviserat inom eller 
utanför tidigare. Här handlar det ju inte om att ständigt förnya sig och sina musikaliska idéer under 
improvisationens gång, utan istället vårda dem ömt, dessutom helst komma ihåg dem så väl att du 
kan repetera 8 eller 16 takter igen, för att skapa en trovärdig polskeform.  
Polskor är ju i vanliga fall gjorda för att kunna dansa till även om de bara spelas av en ensam fiol. 
Därför har de en hög densitet i sin rytmiska karaktär, de tickar på utan några nämnvärda pauser för 
att dansen inte ska stanna av. Detta blir ju ytterligare ett utmanande element, som jag inte utsatts för 
i andra improvisatoriska sammanhang.  
 
Detta ämne, att improvisera polskor, skulle hålla för en hel masteruppsats och mer därtill. Det är 
relativt outforskad mark, även för rutinerade folkmusiker. Ju mer jag skriver om det nu desto mer 
kommer jag på som finns att skriva om det, för att ge en heltäckande bild. Detta får tyvärr bli i ett 
annat arbete. Polska från Bagarmossen använde jag på konserten som ett intro till Åka med. 
 
Åka med 
En låt där Magnus gjort både text och musik. En av de första egenkomponerade låtarna vi spelat i 
bandet. Vi har ju som tidigare nämnts haft problem att hitta traditionella sånger med bra texter och 
den här låten är en utmärkt lösning på det problemet. Det låten innehåller rent musikaliskt är ett 
exempel på vad som kanske är på väg att bli Primus Motors specialitet. En lugn, finstämd och 
klangfull vers med en vacker refräng som sedan bryts upp i ett atonalt munspelssolo, ackompanjerat 
av percussiva ljud från bas och mandolin som leder vidare in i en tvåackords-solovamp med 
bluesiga undertoner för att sedan ledas tillbaka till det ursprungliga lugnet. Kanske inte 
världsomvälvande med jazzmått mätt men från ett folkmusikperspektiv är det mer progressivt än 
man kan tro. 
 
Till Havs 
Ja, det är den. En klassiker jag på allvar kom i kontakt med genom pianisten Anders Widmark, som 
jag spelar med. Vi skulle senare komma att spela in den på en pianotrioskiva vi jobbade med under 
den här perioden, men jag tog mig friheten att låna hans harmonisering. Målet med denna låt, som 
traditionellt sett är väldigt pampig och testosteronstinn, var att försöka göra den så liten och ynklig 
som möjligt, vilket jag tycker lyfter fram melodins kvalitéer bättre. Vi framförde den på duo, bas 
och oktavmandolin. Basen bar melodin hela vägen, till en början med hjälp av speciella tekniker för 
konstflagoletter och annat som hjälper till att göra temapresentationen så ynklig som möjligt. En 
väldigt rolig utmaning att som basist få vara solist en hel låt igenom, dessutom på en låt med så 
starka solisttraditioner som denna. 
 
3:e Lorikspolskan 
En mycket fin melodi från Orsa i Dalarna, som har svårt att bestämma sig för dur eller moll. Är 
även  kvällens andra duonummer, denna gång med munspel och bas i rollerna. Tanken med denna 
låt är  att presentera en annan del av improvisation på polskor, denna gång i form av att improvisera 
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kring en befintlig melodi. Filip och jag får väl symbolisera jazzmusikerna i Primus Motor, om man 
nödvändigtvis måste sätta etiketter, och vi har även spelat och improviserat väldigt mycket ihop i 
andra sammanhang tidigare. Därför kändes det intressant att se vad som händer om vi med vår 
improvisatoriska bakgrund går lös på en traditionell melodi, improviserar så mycket vi kan utan att 
lämna genren. Vi är ju långt ifrån de första jazzmusiker som använder en svensk folkmelodi som 
utgångspunkt, bl.a Jan Johansson har ju gjort fantastisk musik på det området3. Men som jag 
upplever det är folkmelodierna i de fallen oftast just en utgångspunkt, som sedan överges för ett 
improviserande som är nära besläktat med någon jazztradition. Vad vi vill försöka uppnå med 
denna låt är att använda vår improvisatoriska förmåga utan att lämna folkmusikgenrén, vilket på 
många sätt gör ramarna snävare. Detta är också relativt outforskad mark, även i mer erfarna 
folkmusikkretsar, där jag tror och hoppas att vi i Primus Motor och jag själv kommer få mycket 
gjort i framtiden. 
 
Klappvalsen 
Konsertens enda riktiga cover. Är en låt av Mats Edén som varit något av en folkmusikhit sedan 
början av 90-talet, när den progressiva folkmusikgruppen Groupa spelade den. I vår version 
inkluderar den även en text som Magnus skrivit till melodin, som i original är instrumental. En lite 
röjigare och stökigare låt än genomsnittet i låtlistan. Innehåller också ett bassolo där det verkligen 
finns möjlighet att ta ut svängarna ganska rejält, om man så önskar.  
 
Eklundapolskan nr 3 
Är en flitigt spelad hit på spelmansstämmor landet runt. Väldigt glad, nästintill löjligt käck i sin 
karaktär. Den har dock paradoxalt nog en allt annat än lättsam innebörd för mig. Det var under ett 
jam på just denna låt, någon gång i maj 2008 som jag fick en ingivelse av hur jag ville låta som 
basist. Denna ingivelse kom visserligen under en improviserad del men det var ändå just denna låt 
som varit utgångspunkten. För att vara en ingivelse om något så omfattande och abstrakt som hur 
jag vill låta som basist var den på sätt och vis väldigt konkret. Mitt under ett slags solo var det 
plötsligt en ton jag tog med stråken som blev lite annorlunda än jag tänkt mig. Det B jag ämnade 
spela växlade plötsligt över i den andra deltonen, F#, på ett mycket vackert sätt. Det spröda, luftiga 
sound som övertonsrikt stråkspel ofta ger.  
 
Vid den här tidpunkten hade jag det senaste året ägnat mycket tid till att spela relativt brötig frijazz 
och söka efter nya och udda ljudmöjligheter. Det var som att just denna ton påminde mig om att 
man faktiskt kunde spela vackert. I samma stund som jag hörde den insåg jag att denna enkla och 
vackra ton väckte starkare känslor hos mig än något annat jag spelat under mitt sökande i frijazzen. 
Det kändes som om möjligheten att välja att spela det vackra dök upp igen efter att ha varit 
försvunnen under väldigt lång tid. Lika snabbt som den dök upp, lika snabbt kändes det som den 
rätta vägen. Det som jag under en lång tid konsekvent valt bort, medvetet eller ej, blev från en 
sekund till en annan den rätta vägen i mitt musikaliska sökande. Känslan var på sätt och vis inte att 
detta var något helt nytt jag upptäckt. Det kändes mer som om jag plötsligt mindes något alldeles 
självklart som jag glömt under flera års tid. 
 
Om man ska peka ut en första startpunkt för hela detta projekt så är det egentligen exakt där, under 
ett bassolo på Eklundapolskan nr 3 någon gång i ett körsbärsblommande maj 2008. Därför kändes 
det som att avsluta hela konserten med denna låt var ett bra sätt att knyta ihop säcken på, även om 
det mest var tydligt för mig själv. Det som däremot kanske var tydligare för publiken var att vi 
valde att göra slutet på denna låt till ett outro, som i stort sett är identiskt med det intro vi spelat till 
den första låten, Morning Star. Detta Intro/Outro består bara av en 8-takter lång ackordföljd i G-dur, 
där varje ackord får ringa ut ungefär en takt i ett mycket långsamt tempo. Ackordsföljden är snarlik 
både den jag harmoniserat Morning Star och Eklundapolskan med och var även den jag byggde mitt 
inledande basintro på, vilket alltså kom före detta intro som hängde ihop med Morning Star. 
 
Jag är inte alls säker på hur många som uppfattade detta återkommande tema eller den röda tråd jag 
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försökt skapa med låtval och mellansnack och det spelar egentligen ingen roll. Det kändes bra för 
min egen del att veta att det fanns en större och genomtänkt form på det hela, som höll ihop det hela 
till något mer än bara en samling bra låtar, även om det så bara var jag som uppfattade det så. Det 
gav mig musikalisk inspiration och den inspirationen tror jag märktes, oavsett om man uppfattade 
någon röd tråd eller ej. 
 
 
Förberedelser nära inpå konserten 
 
Som jag nämnde i inledningen ville jag att min examenskonsert skulle handla så mycket som 
möjligt om musik och inte så mycket om administration. I efterhand får jag säga att jag tycker mig 
ha lyckats ganska bra med det. Det var egentligen mest de två sista veckorna innan konserten jag 
ägnade mig åt de praktiska förberedelserna. Jag gjorde allt det som behövdes, affisch, annonsering, 
ljudteknisk planering, personliga inbjudningar via SMS och mail och en välriktad promotionkupp 
på Södra Latin, där jag förutom att affischera besökte en gemensam lektion för skolans alla basister 
och berättade om mig själv och konserten. Men jag gjorde alla dessa förberedelser med en väldigt 
avslappnad attityd och såhär två månader senare kommer jag knappt ihåg det. Däremot minns jag 
själva konserten väldigt tydligt och det är ju det man vill komma ihåg, i alla fall jag.  
 
Min åsikt är att dessa konsertförberedelser inte är särskilt intressanta att skriva om. Det finns andra 
studenter som gjort ett mycket mer gediget jobb på den fronten och är man intresserad av detta kan 
man med fördel läsa deras arbeten istället för mitt. Därför ämnar jag inte skriftligen fördjupa mig i 
dessa förberedelser särskilt mycket. Ska jag lyfta fram något är det den ljudtekniska planeringen jag 
är mest nöjd med.  
 
Ljudteknik och dess betydelse för musik 
 
Ljud och det tekniska där ikring är i mitt tycke sanslöst viktigt för en konsertupplevelse, oavsett 
vilken sida om mikrofonen man befinner sig på. Kontrabas är ett allt annat en idealiskt instrument 
ur ett konsertljudtekniskt perspektiv. Ofta hörs man dåligt, eller inte alls och om man väl hörs låter 
man ofta hemskt. En väldigt bitter bild, men det är bara för att hålla modet uppe i stunden man 
tjänar på att vara mer optimistisk. Bättre är att inse situationen och försöka göra något åt den. Jag 
var därför väldigt bestämd att ljudet på denna konsert skulle bli bra, både för publiken och mig 
själv. Det är faktiskt ett skäl, dock inte det primära, till att jag inte har trummor med. Det beror 
självklart på trummisen men ofta tenderar trummor att lägga den volymmässiga lägsta nivån väldigt 
högt upp i kontrabasens dynamiska register, om båda spelar akustiskt. En del av den stora glädjen 
att spela med Primus Motor har ju för mig handlat om mina möjligheter att använda mitt 
instruments fulla dynamiska omfång och då känns det naturligtvis viktigt att kunna göra det vid 
själva konserten också. Därför utredde jag möjligheten att få använda den s.k. Bose-anläggningen. 
Det är ett PA-system, alltså bestående av mixerbord, förstärkare och högtalare som är designat för 
att använda vid ljudsvagare konsertsammanhang. En av skillnaderna mot ett vanligt PA-system är 
att man inte har separata system för utljud mot publik och monitorljud på scen. Istället har man två 
meter höga, cylinderformade högtalare bakom musikerna, vilka både tjänstgör som monitor och 
utljud. Man får på så sätt en mycket mer sammanhållen ljudbild, med bara en ljudkälla, förutom de 
akustiska direktljuden från instrumenten.  
De trogna vännerna på ljudenheten tyckte det lät som en utmärkt idé, vilket det senare också visade 
sig vara. Det är en av de absolut bästa ljudupplevelser jag haft på scen, om inte den bästa. Av 
reaktionerna från publiken att döma lät det väldigt bra även hos dem men det kan ju naturligtvis inte 
jag bedöma.  
Jag tror inte att vikten av ett bra scenljud går att värdera högt nog, i alla fall inte för mig. På en 
konsert försöker man ju (oftast) skapa bra musik, vilket alltid är någon form av ljud. Är inte 
ljudbilden bra kommer ju på sätt och vis inte musiken att bli lika bra. Om ljudbilden för musikerna 
på scen inte är tillfredsställande får ju dessa en massa andra problem än att skapa bra musik att ta 
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hänsyn till och det kommer ju att höras i musiken, även om ljudet ut är bra.  
Vad som är bra scenljud kan ju säkert variera  och jag tänker inte försöka formulera någon formel 
för detta, även om jag kan gissa att den börjar något i stil med att alla på scen ska höra varandra. 
 
 
Konserten – under/efter 
 
Jag kan inte säga något annat än att jag är väldigt nöjd med min examenskonsert. I stunden vi 
spelade kände jag mig oerhört närvarande och inne i musiken, på precis det sätt jag ville. Ljudet var 
som sagt mycket bra vilket i mitt fall gör att instrumenttekniska svårigheter och andra hinder 
reduceras till ett minimum. Jag kände mig egentligen inte hindrad av någonting alls för att spela det 
jag ville spela i stunden, vilket får sägas vara en ganska ovanlig känsla. Det brukar nästan alltid vara 
något distraherande moment som dyker upp och lyckas störa kreativiteten på spelningar. 
Det var uppskattningsvis 75 personer där, vilket med tanke på hur många som personligen hört av 
sig om förhinder får sägas vara en bra publiksiffra. Jag upplevde det som god stämning både på 
scen och i publiken och dessutom vid det efterföljande minglet.  
Den avgörande faktorn för det kändes så bra som det gjorde var nog att jag upplevde att jag 
verkligen fick ur mig någonting musikaliskt. Den här konserten hade ändå funnits i mitt 
medvetande ganska länge och jag hade ju helt klart byggt upp en slags musikalisk spänning inom 
mig, som man vill få utlopp för när det väl gäller. Detta får ju självklart räknas till de personliga 
uppfattningar om musik var och en har, vilka jag behandlar mer ingående under rubriken 
Biverkningar av synestesi – eller rätt och fel i musik?, men jag tror ändå att de flesta som själva 
musicerar förstår känslan. Egentligen är ju det här själva kärnan i alla förberedelser inför konserten 
– man gör så gott man kan för att ha bästa möjliga förutsättningar att få ur sig denna spänning på 
konserten. Problem med ljudet hade t.ex varit en omständighet som skulle kunna lägga krokben för 
dessa planer och antagligen lämna en med grov frustration efter konserten. Nu slapp jag detta och 
vill knappt tänka på allt som kunde gått ”fel” men jag tror ändå jag anar och är tacksam för hur 
mycket som gick ”rätt”. 
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Komposition – eller inte? 
 
Den vanligaste formen för examensarbeten av detta slag torde vara att tillsammans med en grupp 
väl valda medmusikanter spela sina egna kompositioner. Detta alternativ kändes som tidigare sagt 
aldrig riktigt aktuellt för mig och under denna rubrik tänkte jag försöka resonera kring skälen till 
detta.  
 
Senast det kändes motiverat att betitla mig själv som kompositör var säkerligen minst 10 år sedan. 
Under mellanstadietiden ägnade jag en hel del tid åt tidiga sequencerprogram, alltså dataprogram 
för att skapa musik med hjälp av det digitala musikgränssnittet MIDI, t.ex. Digital Orchestra Pro 
och Cubase. Detta intresse utvecklades egentligen innan jag hade tagit itu med något instrument på 
allvar, så mycket av mitt tidiga utforskande av musikens natur, utanför körsångsformatet, gjordes i 
digital form. I detta forum var jag både kreativ och produktiv. Jag programmerade instrument för 
instrument hur de skulle spela och med vilket ljud det skulle göras. Där igenom hade jag full 
kontroll på hela kedjan, från första idé till färdigt klingande resultat, utan att behöva blanda in 
någon annan. Att dessa kompositioner skulle spelas upp i något annat sammanhang, till exempel av 
mig själv eller andra musiker med ”fysiska” instrument fanns nog inte ens i min fantasi. De var helt 
enkelt gjorda för det digitala formatet och jag var nöjd, glad och stolt över dem. Flera gånger 
spelade jag över de bästa låtarna på kassett och visade upp för släkt och vänner.  
 
I takt med att jag under högstadiet började spela mer och mer elbas avtog denna digitala 
kompositionsverksamhet gradvis, för att helt ha upphört när jag började på Södra Latin. Dock utan 
att jag började komponera i någon annan form. Mitt musikintresse bytte helt enkelt form till att 
spela.  
 
Att jag inte längre producerade några egna kompositioner var inget som bekymrade mig under 
gymnasietiden, tvärtom har jag svårt att tro att jag överhuvudtaget ägnade detta faktum en endaste 
tanke. Det var först under de första åren på Musikhögskolan som det började upplevas som ett 
problem. En anledning var de egna projektarbeten alla studenter ska genomföra. I likhet med 
examensarbetena är 9 av 10 bland dessa projekt en grupp som spelar originalmusik av 
projektledaren. Både första och andra året startade jag projekt med liknande riktlinjer men i 
efterhand kan jag konstatera att jag i slutändan inte bidrog med en enda egen komposition. Istället 
blev det låtar av andra bandmedlemmar, kända musiker eller fria improvisationer. Det togs aldrig 
något medvetet beslut om detta utan det var resultatet av att det helt enkelt inte ”kom” några egna 
kompositioner, även fast jag försökte. Vad det berodde på är svårt att säga, jag hade ofta idéer till 
låtar men verkade sakna energi, inspiration och intresse av att färdigställa dessa idéer i en spelbar 
form. Jag tror att en orsak till detta går att härleda till mitt MIDI-baserade komponerande i 
barndomen. De grupper jag försökte skriva musik för nu, hade alla ett rätt stort inslag av 
improvisation i musiken. De små alster jag ändå lyckades prestera inbjöd inte alls till den sortens 
musicerande. De var kompletta utan improvisation eller tolkning av musiker, på precis det sätt som 
mina tidiga MIDI-kompositioner var.  
I efterhand undrar jag om inte alla dessa försök till att skriva musik gjordes för att tillfredsställa 
någon annans vilja, inte min egen. De allmänna förväntningarna på att vilja uppfylla det oerhörda 
privilegiet att få bilda en grupp och spela egenskriven musik. Ett privilegium jag själv nog aldrig 
innerst inne kände för att genomföra.  
 
Sedan fanns det andra faktorer som skapade en press att prestera egna kompositioner. Vid den här 
tiden var det många projekt jag var med i där alla medlemmar förväntades bidra med eget material, 
för att sätta en demokratisk och jämlik prägel på banden. Att bidra med eget material var ett sätt att 
vissa att man verkligen engagerade sig i just den gruppen, vilket för många var viktigt i den miljön 
man befann sig i då, där det inte var ovanligt att samma musiker var med i 5-10 olika grupper. Jag 
upplevde det som att den som tog med en egen låt till ett band vann både respekt och förtroende av 
de andra bandmedlemmarna och ibland även tvärtom – bidrog man inte med något eget kunde det 
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ibland ses som att man inte tog det bandet på allvar och man fick i vissa fall mindre att säga till om. 
Vill man dra det till sin spets kan man likna varje egen låt som ett mandat i bandets beslutsfattande 
organ.  
Det gällde naturligtvis inte i alla sammanhang men definitivt i några (av de som sagt ca 30) band 
jag spelade i under de två åren. Kanske var också just det faktumet att jag var med på så många 
olika hörn, som gjorde det extra viktigt för en del att få en tydlig bekräftelse från just mig att jag 
verkligen var beredd att satsa på deras band. Jag kan minnas åtminstone ett tydligt fall med ett band, 
som jag verkligen tyckte om och ville satsa på, där jag kände att min plats i det bandet inte var lika 
gjuten som de andras, så länge jag inte bidrog med låtar jag själv hade gjort. Jag kan också erinra 
mig frustrationen över att de andra sätt jag försökte uttrycka mitt engagemang på inte alls fick 
samma genomslag. 
 
Till detta skall tilläggas att jag de senaste två åren inte alls stött på detta problem. Det var antagligen 
en konstruktion av den inledande fasen av Musikhögskolan, vilken för många består av ett intensivt 
identitetssökande och ett ständigt laborerande med nya konstellationer, alla med skyhöga 
ambitioner. Dock kan det fortfarande hända att jag stöter på människor inom jazz och popgenren 
med uppfattningen att man som musiker inte förverkligar sig själv förrän man har en egen grupp 
som spelar egenskriven musik.   
Själv tycker jag att det finns betydligt fler sätt att uttrycka sig, för min egen del känner jag till 
exempel att mina möjligheter att sätta musikaliska avtryck är bättre i spelsituationer än i 
komponerande.  
 
Mot hela denna bakgrund framstår det kanske inte så konstigt att mitt examensarbeten inte 
innehåller några egna kompositioner. Det beror naturligtvis på hur man definierar en komposition, 
jag har ju flera basintron och den improviserade polskan som jag själv dragit upp vissa riktlinjer för. 
Dessa är ju på sätt och vis en slags kompositioner de med. Jag ska dock inte påstå att detta med mitt 
komponerande, eller snarare bristen därav, numera känns som en särskilt laddad sak fylld med 
prestationsångest och liknande, vilket det absolut var under de första musikhögskoleåren. Jag har 
förlikat mig med tanken på att jag just nu inte skriver något eget material och håller detta som en 
slags officiell linje, både inför andra och mig själv. Istället känner jag att jag har ett kreativt 
utrymme i rollen att gestalta och brodera andras befintliga kompositioner, vilket verkar passa mig 
bra just nu. Sedan är det inte omöjligt, utan snarare troligt, att jag i ett senare skede av livet kommer 
att börja skriva musik igen. Men när detta kommer ske är inget jag funderar eller försöker styra över 
nu.  
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Synestesi 
 

Synestesi – från grekiskans ”syn” (tillsammans) och aisthetis (ung. sinnesförnimmelse). Ett 
neurologiskt tillstånd där två eller flera sinnen är sammankopplade. 

 
Jag är synestet. Jag ser vad jag hör. Jag ska försöka förklara hur det går till och hur det påverkar 
mig och min musik. Jag vet verkligen inte vilken ände jag ska börja i. Men jag vet att jag ska börja 
någonstans, för jag har kommit att förstå att allt jag gör inom musiken på något sätt genomsyras av 
min synestesi och det är därför högst relevant för detta arbete. 
 
 
För att ändå börja någonstans, synestesi är alltså ett neurologiskt tillstånd, som är permanent. I mitt 
fall handlar det om att hörselorganen, förutom att skicka information via hörselnerven till 
hörselcentrat i hjärnan, dessutom skickar samma signal till syncentrat. Syncentrat är ju inte utformat 
för att tolka den typen av nervsignaler men ”gör så gott det kan” för att ändå processa 
informationen. Resultatet blir i mitt fall en slags bilder. Jag ska senare i detta arbete försöka förklara 
hur de ser ut. 
Synestesi är ett samlingsnamn på alla alternativa kopplingar mellan två sinnen. I mitt fall är det 
alltså hörseln till synen, men för andra kan det likaväl vara känseln till smaken, sträva ytor känns 
salta. 
Det bör kanske också poängteras att synestesi inte är något pseudovetenskapligt eller paranormalt 
fenomen. Det är en kliniskt fastställd neurologisk ”felkoppling”. Dock finns det relativt lite 
forskning på området, antagligen för att det inte finns så stor medicinsk, samhällsnyttig eller 
ekonomisk vinning på området. Varje synestets upplevelser är individuella, så det går inte att 
sammanställa några allmängiltiga regler eller fakta för hur synestesin beter sig. Det finns dock vissa 
saker som är karaktäristiska för synestesi, i boken Synaestesia: Classic and Contemporary 
readings4 sammanfattas det såhär: (egen översättning) 
 
Synestesi 
 
a) visar sig i tidig barndom, ofta före fyra års ålder. 
b) skiljer sig från hallucinationer, vanföreställningar och andra psykotiska fenomen. 
c) är inte framkallad med hjälp av föreställningsförmågan. 
d) är inte framkallad av droger. 
e) är klart och tydligt framträdande 
f) är ofrivilligt och framträder automatiskt 
g) är inte inlärt. 
 
Om detta kan jag inte annat än att hålla med. Jag kan minnas bilder från vissa skivor jag lyssnade på 
i femårsåldern, där bilderna är desamma när jag hör dem idag. Det gäller framförallt några skivor 
med Sting och Frank Zappa, vilka jag lyssnade flitigt på som barn. I efterhand kan jag tänka mig att 
det inte var någon slump att jag fastnade för just dessa artister, då de båda gör musik som överlag 
stimulerar min synestesi väldigt mycket, om än på olika sätt. 
 
Kommentar i efterhand: Det avsnitt som nu följer har jag skrivit utifrån mina egna upplevelser, då det är 
dessa som är relevanta den synestetiska påverkan på mitt examensarbete. Det ska inte ses som ett 
vetenskapligt arbete om synestesi i allmänhet, även om det till vissa delar ter sig så. Som källor och 
referenser till vad som anses ”vanligt” eller ”normalt” för synesteter i allmänhet har jag använt 
engelskspråkiga wikipedia5 och den svenska sajten synestesi.se6, där olika synesteter har delat med sig av 
sina upplevelser och därmed utgör ett unikt statistiskt underlag, om än begränsat.  
 
Då det som sagt inte helt självklart hur man på bästa sätt presenterar detta ämne, har jag valt att 
börja i en form av Fråga – Svar, utifrån de frågor jag oftast får när detta ämne kommer på tal. 



   Examensarbete Johan Lindbom KMuJz 2010 

23 

 
 
Vad är det man ser? 
 
Det är individuellt för varje synestet. I mitt fall handlar det oftast om finmaskiga strukturer av ljus 
över en mörk bakgrund. Den bästa liknelsen jag hittat är Windows Media Players grafiska effekter. 
Det är det överlägset mest liknande jag sett i den ”verkliga” världen. Jag kommer ihåg första 
gången jag såg det, när en bekant skulle visa en låt på datorn. Jag tappade helt fokus på allt annat 
och bara stirrade på grafiken, för innan det hade jag verkligen aldrig sett något som var ens i 
närheten av de bilder jag ser. Men att just detta är så likt är egentligen inte särskilt konstigt, då den 
grafiken är uppbyggd på precis samma sätt som min synestesi. Den grafiken genereras i realtid av 
ljudvågorna från musiken som spelas upp. Dessutom tar den hänsyn till spridningen av frekvenser, 
låga frekvenser genererar en annan sak än höga frekvenser. Så processen är den samma som i min 
hjärna, syncentrat genererar bilder med hjälp av informationen från hörselorganen. På samma sätt 
som grafiken i datorn rör sig ”i takt” med musiken rör sig också mina bilder i takt med ljudet jag 
hör.  Det är inte så att en låt målar upp en särskild bild utan bilderna flimrar förbi i samma takt som 
ljudvågorna kommer och dör ut. Det grafiska för en lång ton rör sig även det, eftersom det oftast är 
någon slags vibrato eller klangfärgsförändring under tonens förlopp. En sinuston däremot är 
verkligen helt still, tills den upphör. Ju mer övertonsrikt ett ljud är desto finmaskigare och mer 
detaljerad blir bilden av det. Detta är ju egentligen rätt logiskt då bilderna genereras av ljudvågor, 
höga frekvenser = tätare ljudvågor = tätare/mer detaljrika bilder. Låga frekvenser = glesare 
ljudvågor = enklare, jämnare bilder. 
Dock ska det kanske poängteras att bilderna i Windows Media Player blir annorlunda än de jag ser, 
egentligen är de aldrig särskilt lika. Det är bara det att de är uppbyggda på precis samma sätt, 
ljusstrukturer över en mörkare bakgrund, vilka rör sig i takt till ljudvågor. 
 
 
Konkurrerar dessa synintryck med den vanliga synen? 
 
Både ja och nej. De ligger inte i samma synfält, utan de synestetiska intrycken ligger i ett separat 
synfält, som är svårt att placera. Ibland upplever jag det som att det ligger inuti mitt huvud. Det som 
däremot är väldigt tydligt är att de konkurrerar om samma processor, om man får likna hjärnan vid 
en dator. Det är svårt att hålla full fokus på båda samtidigt. Ska jag ha full fokus på det jag ser med 
ögonen uppfattar jag väldigt lite av det jag ”ser” med öronen och framförallt tvärtom. Ska jag fullt 
ut gå in i det jag ser med öronen måste jag blunda. Även om jag tittar med öppna ögon under en 
konsert ser jag med kanske 15-20% av min synförmåga. Jag kan uppfatta saker mitt i synfältet, men 
allt runtomkring konkurreras ut av synestesin.  
Det är väldigt svårt, ibland omöjligt, att själv välja hur man ska fördela uppmärksamheten mellan de 
två synintrycken. Detta blir ofta ett problem i vardagliga situationer med bakgrundsmusik. De flesta 
människor kan ju säkert ha svårt att föra en konversation med musik i bakgrunden, det säger ju sig 
självt och har ingenting med synestesi att göra. Jag har dock ytterligare ett problem i dessa 
situationer, som jag inte hört någon annan riktigt ha förståelse för. Om bakgrundsmusikens volym 
gör att man nätt och jämnt uppfattar vad som händer musikaliskt blir det extra jobbigt. Då är det 
som om min hjärna börjar gå på högvarv för att lyckas processa bilderna, och väldigt lätt tappar 
fokus på konversationen. Om man i det läget höjer musiken så att man tydligt hör allt som händer, 
är det som om den synestetiska processen går mycket enklare, kräver mindre fokus och därför kan 
man lättare följa med i konversationen igen.  
Just detta problem är jag inte säker på om det bottnar i synestesin eller i mitt musikintresse i 
allmänhet. Det är mycket möjligt att andra har precis samma problem utan synestetisk inblandning, 
men jag har inte mött så mycket förståelse för detta bland andra människor, musikintresserade  
inkluderat. 
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Påverkar synestesin musicerandet? 
 
Det gör den alldeles säkert, även om det nog är omöjligt att helt separera de synestetiska bilderna 
från själva ljuden jag hör. Men mycket av den musik jag spelar handlar ju om att reagera och 
förhålla sig till de ljud/klanger/toner man hör och jag upplever det som att jag reagerar och förhåller 
mig till bilderna jag ser, mer än de ljud jag hör. Vad alla andra spelar blir till en sammansatt bild där 
jag försöker känna/se efter vad som behöver kompletteras för att den bilden ska bli fulländad, i mitt 
tycke. Denna komplettering är alltså det jag försöker spela i många fall. Men att spela efter dessa 
bilder, som bara jag ser, kan ibland leda till vissa komplikationer, vilket jag tänkte berätta lite mer 
utförligt om under en senare rubrik. 
 
 
Andra (icke-musikaliska) aspekter av synestesi 
 
Det finns andra aspekter av synestesi än att se ljud. Något som väldigt många synesteter verkar ha 
gemensamt är att man kopplar bokstäver, siffror och tiden (klockan, veckodagar, året) till färger och 
former. Detta har jag alltid gjort men inte reflekterat över förrän jag började läsa om synestesi för 
några år sedan. Varje bokstav och siffra har en färg, som alltid har varit densamma. Precis som alla 
andra synestetiska kopplingar är det helt individuellt vilka färger och bokstäver som hör ihop.  
 
 
Alfabetet 
 
Jag har gjort ett försök att nedteckna hur ”mitt” alfabet ser ut. Efter flera försök att göra det grafiskt 
får det dock bli i skriftlig form till slut. Dels för att det i princip är omöjligt att hitta rätt nyanser och 
dels för att bokstäverna inte är tvådimensionella och enfärgade. De ser egentligen kanske inte ut 
som bokstäver gör utan jag upplever det mer som egenskaper varje bokstav har i sig själv, innan 
den är nedtecknad med en handstil eller ett typsnitt. Luddigt, absolut! Hur jag än försökt med bilder 
tycker jag bara att det ser fel ut. Även om jag lyckas fånga en parameter rätt blir tusen andra fel, 
vilket förstör trovärdigheten för helheten. Det som står i texten upplever jag som en mer rättvis 
beskrivning även om det bara återger en liten del av det jag upplever. Dessutom blir beskrivningen 
inte värdelös om detta arbete någon gång återges i svartvitt, vilket är rätt troligt. 
 
A = Gul, relativt matt 
B = Mestadels blå, medelmörk nyans men på sätt och vis även grå 
C = Starkt ljusgul, om än lite mattare nyans, tänk citronsaft 
D = Mörkt lila men på samma sätt som B med inslag av grått 
E = Orange 
F = Brun, rostbrun, rödbrun. Känns som en mörkare variant av E 
G = Diffus gröngul ton, höfärgad kanske. 
H = Någon slags medelljus grå nyans 
I = Vit 
J =  Klarblå. Inte helt olik ”Kalles Kaviar”-blått. Jämn i färgen. 
K = Någon slags gul/orange färg. Ganska matt. 
L = Grå, metallic 
M = Röd 
N = Också röd, lite klarare än M. Fast kanske mest ”smalare”. Men det här med former blir för 
komplicerat att gå in på i alla fall, men som sagt, i förhållande till M smalare. 
O = Svart och matt 
P = Någon slags gulgrön historia, matt. Grönare än G 
Q = Svart men glansigare än O. Egentlign mycket glansig bokstav. Kanske små inslag av lila 
R = Mörkgrön, kanske mossgrön. Grangrön är nog en mer passande benämning 
S = Blå/grå matt. Inte alls särskilt färgstark 
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T = Brun 
U = Blev helt ställd när jag skulle försöka sätta ord på denna, allt innan har skrivits på mindre än 10 
minuter sammanlagt. Dock är karaktären väldigt tydlig, bland de tydligaste men jag hittar inte en 
verklig nyans för U. Lila/brun/silver? 
V = Blekrosa, fast ganska mörk och matt. Som en ljusare leverpastej kanske? Det finns många 
blommor, modell tulpaner och rosor med en väldigt representativ nyans för V. 
W = I stor sett samma men smalar, spetsigare med små inslag av svart 
X = Påminner om W till karaktären, smal, spretig, små inslag av svart men med gulbrunt som 
färgbas 
Y = Rosa, kanske lilarosa. Inte alls skrällig eller syntetisk dock. Inte helt olik V 
Z = Mörklila eller lilablå men med liknande spretigt svarta inslag som W och X 
Å = Också lila men ljusare än Z. Mer i rött i den lila nyansen än blått 
Ä = Rosa. Ljusare än V och Y. Både matt och glansig på samma gång 
Ö = Svart men lite inslag av glansigt lila. Rätt smal. 
 
Kommentar: Hela denna nedteckning gick på mindre än en kvart, vilket är intressant som kontrast 
till hur otroligt långsamt det gick att försöka med samma sak i bildformat, utan att ens vara i 
närheten av att lyckas. Enda komplikationen var egentligen U, som jag trots att jag ser färgen så 
tydligt inte kan sätta ett namn på. Dessa beskrivningar är också helt oredigerade, därmed även 
kanske något spretiga och osammanhängande men jag tror att de blir mest rättvisa så. En del 
bokstäver har fått långa beskrivningar andra bara ett ord, vilket det säkert finns någon anledning till. 
Utan att ha gjort någon djupare analys kan jag ana att vokalerna har fått kortast beskrivning (utom 
U då) vilket jag tror kan hänga samman med dess ljudliga kvalitéer. Vokaler har ju till skillnad från 
konsonanter ett mer likformigt ljud. Säger vi ”K” säger vi ju ”kå” medan säger vi ”I” säger vi bara 
”i”, vilket på ett sätt gör vokalerna mindre komplicerade. Undantaget från dessa verkar vara Å, Ä 
och Ö, vilket enligt min spontana känsla bygger på prickarna över dessa. De blir på så sätt grafiskt 
tvådelade och därmed något mer komplexa. Skulle man kunna kalla konsonanter för ”ljudligt 
tvådelade”? I detta sammanhang känns det relevant. 
 
 
Ord 
 
Även ord har färger. Inte bara färger utan ytstrukturer, former etc, precis som bokstäver. 
Upplevelsen av ord är ännu mer komplex än den av bokstäver men den präglas oftast starkast av 
inledningsbokstaven och den första vokalen. Namnet Ida till exempel är inte vitt-lila-gult, utan vitt 
och gult tar överhanden och d:et i mitten blir mest grått. Ett annat roligt exempel är ordet för färgen 
”rosa”, som inte alls är rosa utan mest svart och grönt. I mitt fall ställer det dock inte till något 
större problem, om någon pratar om färgen rosa får jag inte för mig att de menar mörkgrönt. 
Färgerna för ord och bokstäver är som sagt bara en del av upplevelsen, vilket gör att de inte är 
okontrollerbart starka. Däremot har jag läst om andra synesteter, för vilka själva färgupplevelsen är 
mycket starkare än för mig och för dessa kan den typen av komplikationer ofta uppstå.  
 
 
Tidsenheter 
 
Som jag nämnde i början har de flesta synesteter, oavsett vilken form av synestesi man har, 
synestetiska upplevelser av tiden och tidsenheter. Det vill säga år, månader, veckodagar, klockan 
etc. Varför just tidsuppfattningen är så starkt sammankopplad med synestesin har jag inte hittat 
några bra teorier om alls och jag kan inte leverera något bra förslag själv heller. Tvärtom kan det 
tyckas rätt ologiskt att tidsenheterna, som ju är en mänsklig efterhandskonstruktion och inget 
naturen skapat, så starkt kopplas till synestesin. I mitt tycke hade det varit mer logiskt om till 
exempel mänskliga känslor eller något annat mer intuitivt än tiden givit synestetiska reaktioner. 
Jag har dock nedtecknat min uppfattning av året, vilken troligtvis är lättare att förstå än 
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bokstäverna. 
 
Året är format som en igenfylld tvådimensionell cirkel, uppdelad i 12 jämnstora tårtbitar. Dessa 
tårtbitar är alltså månaderna med skiftet mellan december och januari högst upp, alltså kl 12. Längst 
ut i kanten på cirkeln finns dagarna, vilka skiljs åt av små svarta piggar, liknande en 
lottohjulskonstruktion. Jag kan inte överblicka hela året i sådan upplösning att man ser alla 365 
dagarna, utan för att se dessa får man helt enkelt zooma in ett kantområde. Jag kan dock överblicka 
hela året om jag nöjer mig med att se månaderna. Dessa har också färger vilka redovisas här: 
 
Januari = Vit 
Februari = Ljust ljusblå. Egentligen kanske bara en annan nyans av vit. 
Mars = Färgsvag blandning av gult och grått. Ljus och matt. 
April = Mer klargul. Liknar bokstaven A. 
Maj = Ännu starkare gul, även lite mörkare än april 
Juni = Ljusgrön, som syrenblad. 
Juli = Mörkgrön 
Augusti = Gröngul, med betoning på gul. Kanske lite höfärgad på samma sätt som bokstaven G. 
September = Orange 
Oktober = Brun 
November = Vinröd 
December = Mörklila, nästan svart. Lite glansig.  
 
Kommentar: Om man jämför med färgerna för bokstäver framstår dessa som långt mer logiska. De 
flesta månader har en färg som avspeglar sig rätt väl i naturen under den tiden på året. Eller är det 
bara jag som lurar mig själv nu?  
 
September/oktober – orange/brun – höstlöv.  
Juni/juli – gröna – naturen grönskar som mest.  
Januari – vit – snö. 
November däremot – vinröd? Bokstäverna N, V och M ligger ju alla i den röda färgskalan och det 
svarta O:et kanske hjälper till att göra det något mörkare?  
Det lila i december kanske kommer från den inledande bokstaven D, som är lila. Mörkret kanske 
kommer från den mörka årstiden december representerar? 
 
Jag hade från början tänkt påstå att naturens färger kanske trängt in och påverkat min uppfattning, 
vilket egentligen inte ska vara möjligt med synestesi. Men ju mer jag tänkt på det nu, desto fler 
andra av naturens färger hittar jag som absolut inte passar in på de månader de logiskt sett borde 
höra ihop med. Så jag får kanske backa ett steg, ta tillbaka det jag knappt hann säga. Upplevelsen av 
året följer kanske trots allt de ”regler” som anses gälla synestesin. 
 
 
Synestesi och musikteori 
 
Hela denna utläggning om bokstäver och årstider kan kanske tyckas vara en avvikelse från ämnet. 
Detta är ju ett kandidatarbete i musik, inriktning jazz, vad spelar det då för roll om T är brunt!?  
Sant, jag kan nog på inte sätt påstå att mitt musicerande på något sätt påverkas av att T är brunt. 
Däremot påverkas det av att E är orange. På ett plan upplever jag toner och ackord efter vilken färg 
tonnamnets bokstav har. C är ljusgult och F är rödbrunt. Dessa färgupplevelser är inte alls 
gehörsbaserade, jag har på intet sätt absolut gehör utan denna upplevelse gäller främst när jag tänker 
på toner i teorin. I verkligheten kommer ju denna ton att låta också, vilket kan låta hur som helst 
beroende på vem som spelar den, på vilket instrument och med vilket sound den spelas. Denna 
klingande form av tonen kommer ju ge upphov till en betydligt mer komplex bild av strukturer, ljus 
och färger som inte alls har med mina bokstavsfärger att göra.  
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Däremot är denna tvärkopplade tvärkoppling både tydligare och mer användbar när det gäller att 
minnas ackordföljder. Även siffror och en del andra tecken har färger. Så kallade bess-förtecken 
antar delvis bokstaven B:s egenskaper, fast mer grå än blå och korsförtecken (#) gör att färgen på 
den framförvarande bokstaven något ljusare och skarpare. Ackordet Gb blir alltså något gråare än G 
och G# blir något ljusare och skarpare. Även längre ackordbeteckningar som F#m7b5 blir till 
relativt tydliga bilder som, utgår jag från, gör det lättare att minnas dem i långa sekvenser.  
Detta gäller dock bara på ett teoretiskt plan, den ackordsanalytiska definitionen bestämmer ju bara 
en ytterst liten del av hur ackordet i verkligheten kommer låta, om man väger in sound, instrument, 
voicing, dynamik etc. Den synestetiska upplevelsen av ackordbeteckningen F#m7b5 har egentligen 
väldigt lite, nästan ingenting, att göra med den synestetiska upplevelsen av klangen av samma 
ackord. Detta gör att bokstävernas färger inte är till någon hjälp alls när man ska transponera en 
ackordsföljd. Då har jag däremot desto större hjälp av bilderna för hur ackorden faktiskt låter. De 
bilder jag ser genereras ju till viss del av förhållandet mellan de toner jag hör, en ters är en ters 
oavsett vilka toner den består av. Detta gör att min synestesi på ett mycket intressant sätt är 
musikteoretiskt kompatibel. Jag är övertygad om att det är på grund av detta jag alltid haft lätt för 
musikteori och att transponera låtar i huvudet.  
 
Jag finner det intressant att fråga sig varför min synestesi är så kompatibel med just västerländsk 
musikteori? Synestesin är ju medfödd och inte inlärd, hur kan den då ta hänsyn till ett system som 
är en teoretisk skapelse av människan och på intet sätt allmängiltigt för musik i hela världen. Till 
exempel indisk musik har ju ett helt annat system, vad hade hänt om jag växt upp där? 
 
Även om vi aldrig säkert kan veta tror jag mig kunna besvara denna frågeställning, utan vidare 
empiriska studier. Hade jag växt upp i Indien och utsatts för den musikaliska kulturen där i samma 
utsträckning som jag i mitt liv utsatts för västerländsk musik, hade jag säkerligen varit en fena på 
indisk musikteori. Synestesin tar inte hänsyn till ett teoretiskt system, däremot är den konsekvent på 
ett liknande sätt. Utsätts man regelbundet för ett och samma tonsystem, t.ex. det västerländska, 
vänjer sig man vid det. Vissa saker förhåller sig till andra enligt vissa mer eller mindre vanliga 
mönster och alla tonmässiga förhållanden låter ju på ett visst sätt. Allt som låter ger i sin tur upphov 
till bilder, som inte är slumpmässiga utan tvärtom alltid är exakt samma för exakt samma ljud. En 
ren kvint låter och ser naturligtvis olika ut beroende på sound och andra omständigheter, men en del 
av utseendet för detta ljud är alltid konsekvent, oavsett av vilket instrument och i vilket register det 
spelas. De intervaller och skalor man vänjer sig att höra blir med tiden bilder man lätt känner igen, 
och även om ett intervall är lite annorlunda  intonerat (alltså från den teoretiska tradititionen i fråga 
sett – dåligt intonerat) förstår man vilket som avses och därför justeras bilden efter det.  
När man då sedan får ett musikteoretiskt system presenterat för sig, där nya termer konsekvent ska 
identifiera vissa tonala förhållanden i musik, då har man redan ett välbekant och lika konsekvent 
system av bilder att koppla ihop dessa nya teoretiska termer med. Sedan ska ju vissa regler om vad 
som är rätt och fel, låter bra och dåligt etableras. Ett område där de två olika systemen säkerligen 
inte alls har samma idéer. Men i och med att man redan från början har ett gemensamt sätt att 
identifiera tonförhållanden, blir inlärningen av vilka som anses rätt eller fel inte alls lika 
komplicerad. 
 
Men nu slingrade jag ju mig från frågan, är det här med bokstäver och årstider verkligen relevant 
för ett kandidatarbete i musik? Som sagt, till viss del har det ju inte så mycket med musik att göra 
men som texten här ovan precis visat kan det ju i vissa fall vara väldigt diffust var gränsen går. 
Beteckningar av ackord och toner utgörs ju av bokstäver och då är plötsligt färgerna där. Det är ett 
rätt bra exempel på hur synestesin genomsyrar en större del av livet än vad man kanske först tror. 
Dessutom känns det nästan försumligt att skriva en seriös text om synestesi utan att inkludera den 
s.k. Grafem-synestesin, alltså de synestetiska kopplingar gäller bokstäver och siffror, vilket verkar 
vara en gemensam nämnare för de flesta synesteter. Jag tror och hoppas också att detta avsnitt kan 
ge en bättre helhetsbild för läsaren hur det kan vara att leva med synestesi.  
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Nu tillbaka till musiken, även om det börjar med ett avsnitt om allmän psykologi. 
 
 
Biverkningar av synestesi eller rätt och fel i musik? 
 
Som tidigare nämnt är synestesin medfödd och är därför en helt naturlig del av synestetens vardag. 
Som barn utgår man ju från att alla andra är som en själv. Jag upplever det ibland som om barn som 
ännu inte lärt sig prata ibland tror att andra människor ändå förstår vad de tänker. Det är ju så 
tydligt för barnet självt vad det vill, varför kan då andra inte förstå det? Detta problem löser sig 
dock i takt med att man lär sig kommunicera med ord och blir förmögen att skilja sitt inre 
medvetande från omvärlden. Detta sker ju dock så tidigt i livet att man knappast kan minnas sina 
egna reflektioner av dessa insikter. Men så länge jag kan minnas har jag steg för steg förstått hur 
olika alla individer är varandra, hur olika uppfattning man kan ha om saker, att det skiljer sig vad 
man tycker om och vad man vill här i livet. För min del känns det som om det kommer vara en 
livslång process där jag från början utgick från att alla var som jag själv och jag för var dag som går 
förstår mer och mer av hur fel jag hade från början. Låt mig förklara detta något luddiga påstående. 
Dessa olikheter gäller alltså på alla plan, i stort och i smått och inte enbart synestesi eller musik. Ett 
stort steg i den här medvetandeprocessen kom i samband med att jag var ute på turné med Sara 
Isaksson och Anders Widmark under våren 2008. Sara studerade till psykolog under den här tiden 
och gav utlopp för detta genom att analysera mig i otaliga timmar i turnébussen. Sara har en 
liknande synestetisk koppling som jag och det var egentligen först efter att hon berättat om det som 
jag började tänka på synestesin som ett begrepp. Jag läste för första gången om hur det fungerade 
rent neurologiskt och såg siffror på hur ovanligt det är. Innan dess hade min synestesi bara varit en 
självklar del av vardagen vilken jag aldrig separerat från de andra sinnena. Jag vet att jag såg ett 
kort TV-inslag om synestesi när jag var i 13-årsåldern och tänkte ”Det där har nog jag”. Sedan 
tänkte jag inte mer på det förrän Sara tog upp det. Hon berättade även om flera andra psykologiska 
begrepp som lärde mig väldigt mycket om hur jag fungerar som person och som startade en hel del 
tankeverksamhet. Mycket som förklarade och definierade hur olika man kan vara varandra i sin 
personlighet. Jag har vuxit upp med en grundinställning att alla är lika, något som jag egentligen 
aldrig sett bevis för i verkliga livet. Men varje gång jag inte fick ihop verkligheten med den 
föreställning jag hade tänkte jag att det berodde på att jag inte förstod den som verkade annorlunda 
tillräckligt bra. Om jag bara skulle kunna förstå den bättre skulle jag säkert komma fram till att vi 
ändå var väldigt lika, det var jag övertygad om. Kanske bottnade detta i någon slags förvrängning 
av uttrycket ”Alla är lika mycket värda”, vilket man matats med så länge jag kan minnas.  
Ju mer jag blivit medveten om dessa olikheter, både andras och mina egna, och dessutom lyckats 
acceptera dem, desto lättare har livet blivit att leva. Jag känner mig tryggare i mig själv och jag har 
fått bättre förståelse för och därmed också bättre samarbetsförmåga med andra. Det gör det lättare 
att prioritera och fatta svåra beslut, eftersom det blivit lättare att urskilja min egen åsikt från den 
allmänna. Detta gäller framförallt på ett socialt, personligt och vardagligt plan. Men en väldigt 
likartad process har skett parallellt när det gäller min uppfattning om musik.  
 
Som jag berättat i avsnittet om min musikaliska bakgrund har musiken haft en stor känslomässig 
inverkan på mig, ända sedan jag var några få månader gammal. Jag valde aldrig musiken själv utan 
musiken valde mig, långt innan jag hade möjlighet att välja. Den har alltså alltid funnits där som en 
naturlig och rätt väsentlig del av mig, mitt liv och min verklighet. Just därför tog det väldigt lång tid 
innan jag började ifrågasätta den och vilka villkor som gällde för den. I och med att jag upplever 
musiken väldigt starkt, både känslomässigt och genom mina bilder, har jag en uppfattning om den 
som skiljer sig från de allra flestas, om inte alla andras. Det är helt enkelt min egen uppfattning och 
alla andra har sina uppfattningar, som kan se ut hur som helst i förhållande till min. Att alla har sin 
egen uppfattning av musik kan tyckas vara en självklarhet för de flesta men det har det verkligen 
inte varit i mitt fall. Jag kan inte dra någon exakt gräns men åtminstone upp till gymnasiet och 
delvis ända in i musikhögskoletiden levde jag med föreställningen att mitt sätt att uppfatta musik 
var mer eller mindre allmängiltigt. Jag hade sedan länge förstått att alla inte hade lika starka 
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upplevelser som jag men det såg jag mer som en konsekvens av individens musikaliska 
intresse/begåvning. Men de som uppenbarligen hade starka musikaliska upplevelser utgick jag från 
att de upplevde dem på ungefär samma sätt som jag. Det vill säga, med mina bilder och känslor. 
Men då alltså i tron att det inte var mina uppfattningar utan någon slags allmängiltig 
upplevelseform. Däremot ”förstod” jag att smaken kunde vara lite olika utifrån dessa upplevelser, 
även om jag ofta kunde ha bristande förståelse för andras tycke och smak när den skiljde sig från 
min. Ibland till den grad att jag trodde att de som uttryckte annorlunda åsikter gjorde det på grund 
av någon slags fix idé eller image och att de egentligen innerst inne tyckte som jag.  
I efterhand kan jag inte tycka annat än att detta låter fruktansvärt naivt för en i övrigt kanske lite 
mer än normalbegåvad person i 18-årsåldern, men så var det. Återigen, det här var ju inte 
resonemang jag formulerat och definierat då, utan de är en efterhandskonstruktion av hur jag minns 
att jag uppfattade saker då. Men som sagt, det var verkligen en så oerhört naturlig del av min värld 
att jag aldrig ifrågasatt det, på samma sätt som man inte ifrågasätter det man ser med ögonen eller 
det man hör med öronen. 
 
En relativt relevant del av mitt sätt att uppleva musik på, är att jag kan se vart musiken vill. Jag 
skulle säkerligen kunna ägna flera sidor åt att beskriva den processen utan att lyckas göra det på ett  
begripligt sätt, men den kortfattade versionen är denna: 
 
De toner/ljud som spelats, de musiker/instrument som spelar, de sound dessa besitter, akustiken i 
rummet och allt annat som påverkar musiken i stunden den spelas blir till en slags formel som 
skulle kunna upplevas som musikens egen vilja. Något som står över varje enskild musikers eller 
arrangörs egen vilja. En vilja som vet var den vill ta vägen. Ibland följer musikerna denna vilja, 
ibland spelar de något annat och då får formeln nya parametrar och musikens vilja kan ändras och ta 
vägen någon helt annanstans.  
 
Denna vilja skulle kunna tolkas som något så tabubelagt som ett slags rätt och fel i musiken. Följer 
man viljan spelar man rätt, går man åt ett annat håll spelar man fel. Så har jag upplevt det själv 
ibland, både när jag spelat själv och lyssnat på andra. Vissa gånger har jag både uppfattat och 
försökt följa viljan men misslyckats, t.ex. på grund av tekniska begränsningar. Dessa gånger har det 
verkligen känts som om jag spelat ”fel” trots att det jag istället spelat säkert låtit bra. 
 
Vad vill jag då ha sagt med detta raljerande om musikens egen vilja och rätt och fel. Jo, att uppleva 
musik på det här sättet ställer onekligen till en hel del problem. Visserligen kan det här sättet att 
lyssna till ”musikens egen vilja” vara en väldigt effektiv kreativ katalysator, som jag själv ofta haft 
stor användning för. Men lika rätt som den här upplevelsen av musik är för mig, lika fel är det att 
den gäller alla andra. Musik kan väcka oerhört starka känslor och upplevelser hos alla människor, 
och hur dessa ser ut finns det lika många variationer på som det finns människor. Jag tror dessutom 
att dessa av musiken framkallade känslor och upplevelser oftast är väldigt abstrakta och i många fall 
skiljer sig från känslor och upplevelser genererade av andra saker än musik. Att dessa musikaliska 
intryck på så sätt sticker ut från alla ”icke-musikaliska” intryck tror jag är en starkt bidragande 
orsak till att de kan väcka så starka känslor som de gör. Men denna abstrakta karaktär dessa intryck 
har gör det väldigt svårt för oss att på ett konkret sätt definiera och förklara dem för andra, 
antagligen även för oss själva. Att tro att man fullt ut ska kunna förstå hur någon annan upplever 
musik skulle jag vilja hävda är att tro för mycket. Var och en har sin individuella uppfattning som 
till sin helhet aldrig kommer kunna förstås av någon annan. Att förstå och acceptera detta är, om än 
inte en förutsättning, så i alla fall något som gör livet som utövande musiker mycket lättare. Sedan 
jag accepterat att min uppfattning är bara min och att jag aldrig fullt ut kommer förstå någon annans 
upplevelser har det blivit mycket lättare att mötas och tillsammans, med allas individuella smak 
göra bra musik ändå. Som sagt, det låter kanske som en självklarhet men under gymnasietiden var 
detta ett stort problem, inte bara för mig. På Södra Latin levde vi ett intensivt liv i en relativt sluten 
krets, där musiken hade en oerhört central roll. Just därför fick den karaktären av en slags religion, 
och mycket tid gick åt till att försöka enas om gemensamma rätt och fel i denna lära. Och då inte av 



   Examensarbete Johan Lindbom KMuJz 2010 

30 

musikteoretisk karaktär utan det som egentligen var varje enskild individs tycke och smak. Min 
egen uppfattning liknande naturligtvis inte den allmänna alls men ändå köpte jag i stort 
resonemanget av att det fanns någon slags allmängiltig lära. Vilket som sagt framstår som mycket 
underligt då jag i övrigt hade väldigt lätt för logiskt tänkande.  
 
Det är detta jag skulle vilja kalla för en synestetisk biverkning. Trots att det hela framstår som så 
fruktansvärt ologiskt behövde jag bli mer än 20 år gammal för att klara av att ifrågasätta det. Detta 
på grund av att dessa föreställningar funnits med mig så länge jag kan minnas, de är en del av mina 
första minnen och de upplevs precis lika trovärdiga som det jag ser med ögonen i övrigt, eller att 
kokande vatten känns varmt och is känns kallt. De övriga sinnena är så självklara och dessutom 
viktiga för vår överlevnad att vi ytterst sällan ifrågasätter dem. Försök själv att föreställa dig att allt 
du ser och alltid har sett bara är en konstruktion av din egen hjärna, vilket i.o.f är precis vad det är, 
men att det helt skiljer sig från vad andra ser, när de tittar på samma saker.  
Denna liknelse är något spetsad men ändå fullt relevant. Jag har länge haft känslan av att de 
synestetiska bilderna (även innan jag visste att de var just ”synestetiska bilder”) inte riktigt följde 
samma logiska naturlagar som (jag upplever) gäller allt annat här i världen. Det är ju sannolikt 
därför musiken har fått den särställning den har i mitt liv, den har fyllt den plats andra fyller med en 
religion eller annat spirituellt sökande. För mig framstod länge skickliga musiker som 
övermänskliga, smått gudomliga väsen, och därför hade jag svårt att förstå att de också diskar och 
har tvättstugan ibland.  
 
Att frigöra sig från dessa föreställningar, inte de synestetiska bilderna, utan musiken och 
musikernas smått gudomliga status, har påverkat mig på flera sätt. Dels har det naturligtvis förtagit 
en del av mystiken med musik och även drivkraften att utöva den. Men det var ändå en nödvändig 
process för att kunna leva ett någorlunda normalt liv med musiken. Att inte kunna hålla isär sina 
egna (van)föreställningar från den mer allmängiltiga verkligheten tror jag ständigt skulle hålla en i 
utkanten av samhället, både socialt och praktiskt, även på de områden som inte alls har med musik 
att göra. Samtidigt känner jag att det är viktigt för mig att behålla kontakten med mina egna 
vanföreställningar, både för att använda dem som en kreativ källa och för att hålla den musikaliska 
gnistan vid liv. För även om jag nu är medveten om att mina bilder bara är en ofrivillig konstruktion 
av min egen hjärna, gör det dem inte mindre verkliga för mig. De kommer finnas där med precis 
samma tydlighet ändå tills jag dör, även om jag nu kan förhålla mig på ett mer förnuftigt sätt till 
dem. Jag kommer fortsätta försöka följa musikens egen vilja, för egentligen kan den väl inte vara 
något annat än en reflektion av min egna musikaliska vilja? Den som jag så länge förtvivlat sökte 
efter och försökte konstruera på alla möjliga underliga sätt, den kanske fanns där hela tiden men jag 
misstog den för något annat, något dessutom mycket mer långsökt? Snacka om att inte se skogen 
för alla träd. 
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