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FÖRORD 
 
Syftet med detta kandidatarbete var: Att framföra samt spela in egenkomponerad 
musik med kvartetten The Nevskij Prospekts. Detta syfte inbegrep även mindre 
delmål, som att boka spelningar samt lokal för examenskonserten, att komponera och 
repetera nyskrivet material, och att mixa samt färdigställa det inspelade materialet på 
ett högkvalitativt sätt. Detta har för mig inneburit en konstnärlig och praktisk 
utveckling i samband med uppfyllandet av dessa mål.                                                                                                         

Jag kommer också att redogöra för bakgrunden till detta projekt, valet av musiker 
samt vad som har präglat mitt komponerande under denna period. 
 
PRAKTISKT ARBETE 
 

I. Inledning 
 
1. Att leda en grupp 
 
Under läsåret 2007/2008 tog jag ett uppehåll från mina studier. Detta beslut kom 
naturligt, eftersom jag innan jag började på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
hade studerat fyra år vid två olika folkhögskolor. Under dessa fyra år samt de två 
redan avverkade åren på KMH, så hade jag sökt efter en grupp musiker att skriva 
musik för, och framföra den tillsammans med. Jag hade fr.o.m. hösten 2003 startat 
fyra olika grupper på lika många år, med den gemensamma nämnaren att skriva musik 
för gruppen och framföra den vid ett givet konserttillfälle, oftast i projektform inom 
ramen för respektive skolas projektarbeten.  
 
Målet var naturligtvis att hela tiden ha en grupp att jobba med kontinuerligt. D.v.s. 
repa, boka spelningar och i förlängningen turnéra med. Detta var också 
utgångspunkten i samtliga projekt som jag startade och drev 2003-2007.  
Detta att vara bandledare var tyvärr mycket svårare än jag hade föreställt mig. Till att 
börja med så var jag tvungen att sätta mig in i hur musikerna och deras instrument 
fungerade. Hur registret såg ut på respektive instrument, hur man transponerar för 
olika blåsinstrument, vad musikerna hade för individuella styrkor/begränsningar samt 
hur jag som bandledare skulle kunna styra och förklara musiken genom mitt eget spel. 
  
Det kändes väldigt jobbigt när ett rep inte gick så bra. Jag tog dessa bakslag som 
tecken på att jag och min musik var dålig, och kastade ofta låtar och idéer i 
papperskorgen. De som inte åkte i papperskorgen blev däremot grundligt rannsakade, 
och det var detta som ledde mig till nya insikter om komponerande, former och 
bandledarrollen i stort.  
Det stod klart för mig att förberedelserna inför ett rep var A och O. Komponerandet 
har givetvis en väldigt viktig funktion för att ta fram material som man kan jobba 
med, men jag hade lärt mig att ett låtskelett bestående av bara ackord, melodi eller ett 
basriff lämnade för mycket åt slumpen, och gjorde musiken svår att greppa för mina 
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medmusikanter. Form, tempo, orkestrering, arrangering och dynamik började att ta 
större plats i musikens utformning, och I repförberedelserna. Saker som kanske är 
självklara att diskutera och bestämma för notbundna musiker, men inte lika uttalade 
inom den jazzmusik jag hade spelat.  
 
Dessa förberedelser stärkte mitt självförtroende som repetitör, och gav mig också en 
större palett att jobba med som kompositör. I synnerhet eftersom den musik jag skrev 
nästan alltid byggde på harmoniska och rytmiska övningar samt formmässiga 
experiment. En komposition bestod av ett speciellt mönster av sexter och kvinter i en 
ren mollskala, en annan utgångspunkt var några olika tolvtonsserier som jag ville få 
att låta mer tonalt. En tredje låt var väldigt enkel rent harmoniskt, men hade ett 
komplext lapptäcke av rytmer. Utgångspunkten var en afrokubansk 12/8-klave 
ackompanjerad av en figurer i ¾, 6/8 samt 4/4-takt. Ofta hängde dessa övningar ihop 
med läxor, och detta var en bra morot för mig att färdigställa låtar, samt att släppa en 
del av mina pretentioner. Fragmentariska låtidéer som tidigare hade åkt i 
papperskorgen fick en andra chans, och mer självklara låtar fick sig en uppfriskande 
genomgång.  
 
Jag började också se till att jag kunde presentera låtarna, antingen på piano, eller 
sjunga melodin samtidigt som jag kompade mig själv på basen. Detta övande tog 
mycket tid i anspråk eftersom många av kompositionerna innehöll komplex rytmik 
eller harmonik. Det var dock väldigt nyttigt för mitt eget spel och gav också en tyngd 
bakom det jag förklarade i replokalen. 
 
Trots dessa framsteg så var jag helt slut efter de uruppföranden som gavs varje vår 
under de här fyra åren. Det var så mycket kraft som gick åt att färdigställa repertoaren 
och administrera rep, skriva noter, öva in låtpresentationer, samt att hålla musikerna 
vid gott mod, trots att de fick kämpa många timmar med svåra låtar utan några betalda 
spelningar. Efter varje projektkonsert så vart jag less på mig själv, musiken och även 
musikerna som tyvärr blev offer för min egen utmattning. 
I min egen jakt på utmaningar så testade jag inte bara nya grepp i form, harmonik och 
rytmik, utan jag ville också testa nya roller inom gruppen. Roller som låg utanför det 
mest konventionella jazzidiomet. T.ex. att lägga melodin i basen och basriffet hos 
saxen, låta trummorna ha en mer “målande” funktion, och låta rytmen drivas av resten 
av bandet. En annan idé var att låta basen spela en s.k. “walkingbass”-linje i rubato, 
medan resten av bandet hade en väldigt stabil och tydlig rytmik. I detta sökande var 
jag inte alltid uppmärksam på vad mina musiker var bäst på, utan satte ibland ribban 
lite för högt och gav inte så mycket uttrymme för avspänning i kompositionerna. 
Detta gjorde ibland både mig och mina musiker frustrerade, även om det fanns ett 
samförstånd kring de flesta nya låtidéerna. 
 
Tillbaka till hösten 2007 då mitt uppehållsår från KMH startade.  
Jag var som sagt ganska skoltrött efter sex års musikstudier (och innan dess endast ett 
års studieuppehåll efter tolvårig grundskola med musikinriktning fr.o.m. fyran t.o.m. 
gymnasiet), men samtidigt väldigt sugen på att fortsätta utvecklas som musiker och 
kompositör. Det var väldigt skönt att helt styra over min egen övning och mitt 
komponerande, utan läxor och uppgifter som distraherade. Men jag blev också 
medveten om de många privilegier som KMH hade tillhandahållit, med replokaler, 
undervisning  av framstående musiker och pedagoger, men framförallt den betalda tid 
man som student förfogar över i och med att man får studiemedel. Denna tid gäller ju 
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även potentiella medmusikanter på KMH som kunde tänka sig att repa, jamma och 
spela gratis eftersom de inte var tvungna att dra in pengar på annat håll.  
 
I denna tillvaro slog mig som så många gånger förr, idén om att dra ihop en egen 
grupp som jag kunde spela min musik med. Den här gången var jag dock klar över 
hur jag skulle väja mina musiker. Jag hade med det senaste projektet utgått från 
soundet av John Coltranes sextiotalskvartett med piano, bas, trummor, tenorsax samt 
testat med sång ovanpå det. Detta kändes naturligt, eftersom Coltrane var en av mina 
största favoriter och för att jag skrev musiken vid pianot. Detta projekt var på många 
sätt lyckat, men det var också en spretig grupp med väldigt blandade musikaliska 
preferenser och egenskaper. 
 
2. Bildandet av The Nevskij Prospekts 
 
Denna gång tänkte jag att jag skulle göra det lätt för mig. Jag pratade helt enkelt med  
Johan Käck (trummor) och Henrik Hallberg (gitarr) som jag hade börjat spela med i 
Elin Larsson Group som bildades hösten 2005 på KMH. Vi hade under dessa år på 
KMH spelat som trio i flera olika sammanhang. Bl.a. på kvartett med sångerskan 
Matilda Bådagård samt med Henriks kvartett där jazzinstitutionens egen professor 
Joakim Milder ingick på saxofon. Vi hade dessutom infört en tradition av att alltid 
spela trio på varandras terminsuppspel.  
Detta blev en självklar lösning i mitt sökande efter ett bra forum att framföra min 
musik. Jag var väldigt nöjd med vår gruppdynamik inom trion, och Johans avancerade 
rytmik och Henriks stora harmoniska och melodiska kunskaper var en perfekt miljö 
för mig att utvecklas i. Trots denna fantastiska trio, ville jag ha en kvartett för att 
kunna jobba mer kontrapunktiskt i orkestreringen av mina låtar. 
Valet av en fjärde medlem var dock inte lika självklart. Jag hade spelat med många 
duktiga blåsare de senaste åren, både på KMH och med Fredrik Norén Band där jag 
var medlem sedan ett halvår tillbaka. Det jag var säker på var att jag ville ha med en 
saxofonist i kvartetten.  
Jag hade under det gångna året jammat ett par gånger med en ny saxofonist på skolan 
som hette Jakob Gustafsson som jag tyckte spelade väldigt bra. Vi hade inte några 
gemensamma grupper där vi spelade, och rent socialt umgicks vi inte i samma krets 
heller. Men jag kände utav det lilla jag hade hört, att jag Jakob skulle passa in i det jag 
ville göra. Han hade ett väldigt mjukt och fint sound, och hade i sitt tonspråk en skön 
blandning av både modern och äldre jazz. 
 
Jag frågade Henrik, Johan och Jakob om de var intresserade av att vara med i mitt 
band och alla tyckte att det lät jättekul. Därmed var kvartetten “The Nevskij 
Prospekts” ett faktum. 
 
Jag skrev några nya, och tog med ett gäng gamla låtar som vi satte igång och repa in 
inför en demoinspelning i december 2007. Det blev en väldigt lyckad inspelning trots 
få rep, och svåra låtar. Med demon klar, så tänkte jag fixa spelningar för gruppen. Det 
blev bara en spelning under hela våren och sommaren 2008, och det var på KMH:s 
egen jazzfestival New Sound Made i maj. Det blev dock en väldigt lyckad konsert, 
och jag kände trots mina misslyckade bokningsförsök att jag ville fortsätts jobba med 
gruppen. Det stod också klart för mig att det var med The Nevskij Prospekts som jag 
skulle göra min examenskonsert. 
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3. Bakgrund till namnet 
 
Att sätta ord på musik är en konst som få behärskar. Alla har sina egna referenser, och 
genrebestämmande kan ofta verka hämmande på musikens frihet. 
Att sätta titlar på instrumentalmusik eller på en grupp bestående av fyra indivualister 
är inte heller så lätt. Ett bandnamn måste väljas med omsorg, eftersom det tar tid att 
etablera i folks medvetande, och därför inte är något man ändrar efter behag.  
Inom jazzvärlden är bandidentiteten mindre viktig än i t.ex. popvärlden. Anledningen 
till detta är det individualistiska sätt på vilka jazzmusiker ofta blir stora namn. Jon 
Fält spelade med Bobo Stenson som spelade med Jan Garbarek som spelade med 
Keith Jarett som spelade med Miles Davis som spelade med Charlie Parker som 
spelade med Billy Eckstine där Lester Young var med o.s.v. 
Därför är Miles Davis kvintett, Keith Jaretts trio vanliga bandnamn i jazzvärlden. Stil 
och subkulturell identitet är idag inte relevant på samma sätt som inom pop och 
rockvärlden. Man förklarar med namnet vem som leder gruppen, och denna person 
borgar för kvalitén på de övriga bandmedlemmerna, som i jazzvärlden oftast är lika 
viktiga. 
 
Min idé med att kalla kvartetten för någonting annat än “Niklas Wennström Kvartett” 
uppkom av flera anledningar. Dels att flytta fokus från mig som bandledare och skapa 
en stark gruppidentitet, men också för att hitta ett sound som är i linje med hur jag 
skrev min musik, och att detta detta sound skulle vara förankrat i namnet på något 
sätt. Med detta ville jag också ifrågasätta några av de traditionella rollerna inom 
jazzidiomet. Om jag exempelvis som bassist leder en grupp så behöver inte det 
innebära att det är bassolo på varje låt. Det kanske inte är något solo alls på vissa 
låtar. Mer fokus på kollektiv improvisation och gruppsoundet. 
 
Den andra anledningen var mer trivial. Namnet “Nevskij Prospekt”, stötte jag på när 
jag tittade i ett gammalt fotoalbum hemma hos mina föräldrar. I fotoalbumet fanns 
bilder tagna på mina föräldrar under en semesterresa i dåvarande Sovjetunionen. Detta 
var i början av sjuttiotalet och de flesta bilderna var tagna i Leningrad(nuvarande St. 
Petersburg), där huvudgatan heter “Nevskij Prospekt”.  
Jag lekte lite med tanken på att amerikanisera ordet “ Nevskij Prospekt” till “Nevsky 
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Prospekts”. Sen slog det mig att många jazzgrupper refererar till USA i skiv och 
låttitlar. Inte så konstigt eftersom det är en konstform som föddes I USA, och mycket 
av trenderna inom jazzvärlden dikteras fortfarande från New York som är jazzens 
huvudstad. Men hur skulle det vara om man använde en referens som var så långt 
ifrån New York man kunde komma? Det namnet skulle kanske fastna I folks 
medvetande för att det var så otippat? I vilket fall så var det kul, och ett namn som låg 
bra I munnen. 
Efter en spelning med “Nevskij Prospekts” på Jönköpings jazzklubb, så kom det fram 
en man efter konserten och berättande att det redan fanns ett band som hette “Nevskij 
Prospekts”??? Jaha, det kände jag inte till sa jag snopet…Senare när jag googlade på 
Nevskij Prospekts kom det fram att det fanns ett svenskt gothrockband med enbart 
kvinnor som hette “Nevskij Prospekt”(notera, utan s på slutet), och var lite hypade i 
mitten av åttiotalet. Eftersom de hade en egen hemsida, samt en myspace som hade 
Nevskij Prospekt som namn, så var det bara för mig att byta. Då fick det bli “The 
Nevskij Prospekts” istället. 
 

II. Repetitioner 
 

Vi repade under hösten både på musikhögskolan och i Johans trumlokal på Jerum vid 
Lidingövägen. Jag hade valt ut elva låtar till konserterna (Jönköping, Hotell Hellsten), 
samt sju låtar till inspelningen. Fyra av de elva låtarna var redan dokumenterade i 
december 2007, så de hade en lägre repprioritet. Jag hade under sommaren och hösten 
skrivit fyra nya låtar som vi började repa in.  
Det handlade mycket om att få till övergångar mellan olika delar, och för mig att sätta 
ner foten och bestämma former på låtarna, former som vi skulle jobba utifrån. Detta 
visade sig svårt, för jag hade ett så stort förtroende för mina medmusiker, att jag 
tänkte att vi inte behövde bestämma det. utan att vi tillsammans kunde komma fram 
till bra lösningar. Tyvärr så ledde detta till mycket förvirring kring vad som egentligen 
gällde. Jag skulle såhär i efterhand bara bestämt mig för en form, noterat utifrån det, 
och traglat in formerna, trots att de ibland kändes “onaturliga”.  
Vi jobbade också mycket med vem som skulle styra musiken, ge cue etc. Det var 
också problematiskt, eftersom vi var ett gäng ödmjuka killar, som inte hade några 
problem med att anpassa oss till vart musiken tog vägen. Här känner jag också att jag 
kunde ha tagit på mig ett större ansvar, även om det innebar att jag ibland hade “kört 
över någon”. Det fanns också en instrumentteknisk nackdel. Eftersom jag som bassist 
är den som har minst dynamisk makt, och dessutom väldigt sällan spelar melodin på 
mina låtar, så blev det svårare att styra gruppen i en spelsituation utan att bryta.  
Hur som helst så gick det bättre och bättre för varje rep, och vi kom fram till bra 
former, tydliga övergångar och en skön ljudbild som passade min smak och mina 
kompositioner. 
 

III. Bokning 
 
1. Val av lokal 
En av två grundpelarna i mitt examensarbete var själva examenskonserten. Min enda 
tanke kring konsertinramningen var att inte hålla konserten på skolan. En av 
anledningarna till detta var att “The Nevskij Prospekts” kändes som ett band som jag 
ville fortsätta jobba med även efter examensarbetets avslutning. Därför kändes det 
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viktigt att genomföra konserten i en jazzklubbsmiljö. Naturligtvis annonserade jag 
även evenemanget som en examenskonsert, men jag ville inte att det skulle tolkas som 
ett icke professionellt studentband. Jag hade sedan 2006 spelat profesionellt på 
jazzklubbar runt om i Sverige, och målet var att även göra det med “The Nevskij 
Prospekts”. 
 
Fasching hade och har en konsertserie med grupper från KMH som heter Jazzlab. Där 
delar två grupper på en kväll i månaden, och får då tillgång till Faschings duktiga 
ljudtekniker samt, den klasssiska jazzatmosfären. Tanken slog mig, att det vore ett bra 
upplägg. Men det skulle innebära bara ett set, och en obetald spelning för mina 
medmusiker. Framförallt för Jakob skull, som vid den här tidpunkten inte gick på 
KMH kändes det viktigt att det var en betald spelning. Hela bandet hade också 
periodvis lagt ner mycket reptid ända sedan hösten 2007. Det kändes därför viktigt att 
behålla den osubventionerade och genomprofesionella konsertidén. Därför valde jag 
att inte förlägga examenskonserten till jazzlabkvällen på Fasching.  
 
2. Hotell Hellsten 
 
Jag tog kontakt med trumpetaren Niklas Barnö som jag spelade tillsammans med  i 
Fredrik Norén Band, och hörde mig för om det var möjligt att boka in 
examenskonserten på Hotell Hellsten. Detta gick bra och jag bokade in ett datum i 
slutet av mars, innan avresan till Gambia (som också var ett skolprojekt som under 
våren 2009).   
Niklas Barnö hade också varit påtänkt som gästsolist på några låtar (vilket jag 
återkommer till under rubriken Inspelning). Med Niklas som gästsolist fick konserten 
en bra inramning, detta eftersom Niklas i egenskap av bokare även var presentatör på 
Hotell Hellsten, och i och med gästspelet hade en bra inblick i min musik och kände 
till musikerna i ”The Nevskij Prospekts ”.  
 
3. Jönköping 
 
När väl datumet för examenskonserten var satt, så började jag fundera över andra 
ställen att spela på under våren. Detta låg egentligen inte inom ramen för 
examensarbetet, men jag hade som jag tidigare nämnt större planer för ”The  Nevskij 
Prospekts. Jag fick genom min flickvän Kristin Amparo kontakt med bokaren på 
Jönköpings jazzklubb där hon bokat in sitt band under våren (jag hade även träffat 
denna bokare vid två tillfällen när jag hade spelat i Jönköping med Elin Larsson 
Group). Denna bokare letade efter en jazzgrupp att boka in i början av februari, p.g.a. 
ett band som inte kunde komma. Övriga jazzklubbar som jag hade kontaktat i 
november 2008 hade redan bokat in sina program, så det kändes extra kul att vi skulle 
hinna göra en spelning före examenskonserten, och kanske få lite respons på den 
nyskrivna musiken. Jag fixade också en kvällsspelning på ett hotell i staden i utbyte 
mot mat och rum, för att göra resan lite trevligare. 
Lördagen den 7/2 2009 åkte vi alltså ner till Jönköping där vi spelade två set på under 
eftermiddagen. Publiken var avvaktande och verkade ganska stram till det yttre. Vi 
genomförde ändå konserten på ett bra sätt, utan några konstnärliga eftergifter, trots att 
vi kände oss lite malplacérade. Det visade sig dock efter konserten, att det hade varit 
väldigt uppskattat, och många kom fram efteråt och tackade samt köpte demon (från 
december 2007) som jag hade tagit med några exemplar av. 
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Hotellspelningen var inte särskilt minnesvärd. Vi spelade en del av det egna 
materialet varvat med jazzstandards på en väldig låg dynamisk nivå, men 
planlösningen samt, hotellets ödsliga bar gjorde att vi verkligen kände oss 
överflödiga. 
 

IV. Inspelning 
 
Det andra huvudsakliga målet med examensarbetet var att göra en inspelning med det 
nyskrivna materialet. Jag hade som jag nämnt tidigare(under rubriken The Nevskij 
Prospekts) spelat in fyra låtar till en demo i december 2007, dessa låtar, (I ljuset av 
Skuggan, Sköna Skor, Grace och April in Leningrad) som också framfördes under 
examenskonserten var alltså inte aktuella för den kommande inspelningen.  
 
Jag bokade in två dagar i stora studion på KMH med Magnus Lindström som 
tekniker. Tanken var att hinna spela in sju låtar på två dagar och totalt tolv timmar. 
Jag hade bokat in tiderna i slutet av januari för att vi skulle sätta låtarna innan vi åkte 
till Jönköping och spelade. Mixningen skulle jag ordna privat i efterhand. 
De var fyra helt nyskrivna låtar: It´s all over, Xtra Allt, Autumn in Gdansk och 
Nouvelle Nouvelle, samt tre omarrangerade låtar som jag hade skrivit och framfört 
mellan 2005 och 2008: Morisk Iberian, Amparo samt Måndag. 
 
Upplägget var ganska ambitiöst och byggde på att inspelningen flöt på och att vi inte 
jobbade mer än ungefär en timme per låt. Trots den snäva tidsplanen gick 
inspelningen väldigt bra. Måndag och Morisk Iberian, de två låtar där Niklas Barnö 
var med och gästade på trumpet, samt It´s all over, nöjde vi oss med två tagningar per 
låt. Autumn in Gdansk och Nouvelle Nouvelle, räckte det med tre tagningar per låt.  
De återstående blev det fyra tagningar per låt. 

 
Inför inspelningen gjorde jag ett schema med låtarna uppdelade på förmiddag och 
eftermiddag under de båda inspelningsdagarna. Detta schema innehöll vissa 
psykologiska detaljer. T.e.x. att starta dagen med låtar som kändes självklara. Starten 
var viktig för att skapa självförtroende bland oss musiker och känna in lyssningen i 
hörlurarna. Något som alltid är svårt när man som jazzmusiker (i The Nevskij 
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Prospekts var ingen någon utpräglad studiomusiker) är van vid en intim ljudbild och 
av att använda sig av spelplatsens befintliga akustik. I slutet av dagen var alla trötta i 
öron och hjärnceller efter en hel dags koncentration och ljudpåverkan. Därför valde 
jag även vid inspelningsdagens slut att spela in enkla låtar, som hade så få 
formmässiga eller komplexa parametrar som möjligt. Detta funkade bra och vi hann 
få ned alla sju låtarna på hårddisken.  
 

V. Mixning 
 
Mixningen valde jag som sagt att slutföra i privat regi, eftersom jag hade lagt alla 
skolans studiotimmar på inspelningen. 
Jag kom överens med Magnus Lindström (som hade spelat in oss) om att få tillgång 
till stora studion, och fick även numret till ljudteknikern Martin Sandström som 
tidigare hade vikarierat för Magnus och därmed kände till mixerbordet och alla 
möjligheter som fanns i att tillgå i stora studion.  
Jag anlitade därför Martin för en heldags (sex timmar) mixning, och började förbereda 
mig inför mixningen. Det var åtskilliga timmars lyssnade på tagningar, tänkbara 
reparationer av vissa teman, och ljudbildsreferenser som skulle övervägas. 
Jag kan med mixningen, precis som med tidsplanen för inspelningen konstatera att det 
blev väldigt knappt med tid. Vi skull alltså mixa sju låtar på sex timmar, inklusive 
några pauser för att rensa öronen. Det blev åtta timmar istället. Mixningen gjordes 
nämligen när det var sökningsveckor på KMH, och vi hade tur för att det satt 
jurygrupper kvar på skolan och överlade till långt efter stängning. Detta gjorde att 
personalen i servicecentrum lät oss att sitta kvar tills jurygrupperna hade gått hem.  
 

Martin var väldigt lätt att ha att göra med, och vi hade liknande preferenser gällande 
ljudbilden. Vi jobbade låt för låt, och började med att redigera, reparera och klistra 
ihop de tagningar som jag ville ha. Därefter satte vi nivåerna mellan instrumenten och 
gjorde en dynamisk översikt över låten. Detta för att lyfta fram eventuella solister 
eller temainsatser, och förstärka övergångar mellan olika formdelar i låtarna. 
 
Till slut fick vi fram en bra mix med lagningar av teman, bra solon, ett bra grundljud 
på hela inspelningen samt en individuell karaktär på de respektive låtarna. I 
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beskrivningen av låtkaraktären pratade jag dels om referenser till skivor, men även i 
lite mer abstrakta ordalag såsom färger, känslor etc. Här kom också mina 
kompositionstankegångar fram genom användandet av stora kontraster mellan de 
olika låtarnas karaktär. T.ex: varmt-kallt, fjälligt-urbant, storslaget-vardagligt etc.  
 
Mixningen var en del av inspelningsprocessen som jag verkligen gillade, och jag 
upptäckte många konstnärliga aspekter av att mixa, som jag inte tänkt på tidigare. 
T.ex. så kunde jag med hjälp av mixningen styra ljudbilden(soundet)för att förstärka 
en jazzhistorisk referens. Som på kompositionen ” Xtra allt” där jag ville få till ett 
sound som låg så nära John Coltranes sextiotalskvartett som möjligt(det blir 
naturligtvis svårt att efterlikna helt eftersom vi inte hade något piano). Detta sound är 
väldigt akustiskt, och behövde därför inte justeras så mycket med hjälp av effekter, 
utan mer av att ta fram det bästa ur respektive instruments naturliga klang. Detta för 
att få ett så stort och fylligt sound som möjligt.  
Ett annat exempel på mixningens konstnärliga möjligheter var hur vi mixade 
kompositionen ”Amparo”. Där hade jag tanken att jag skulle ”skita ned” 
ljudbilden(soundet). 
Detta gjorde vi med hjälp av att ta fram gitarrens och saxofonens nasala klang, 
trummornas vassa diskant och basens mellanregister. Detta för att få ett tydligt och 
pregnant sound, och därmed frångå de akustiska instrumentens naturliga varma klang 
så mycket som möjligt. Som finish la vi på ett fjäderreverb från sextiotalet. Idéalet var 
hämtat från sextio och sjuttiotalets ska och reaggeinspelningar.  
 

VI. Examenskonserten 
 

 
 
Så blev det då dags för kröningen av den praktiska delen av examensarbetet, 
examenskonserten. Jag hade under våren 2009 gjort alla mina nätverk uppmärksamma 
på denna tilldragelse. Det var på många sätt tacksamt att locka folk med en konsert av 
en sådan stor rituell beteydelse. Det var betydligt lättare att få folk att notera denna 
konsert, och till och med svara med ”Jag kommer!” än alla konsertutskick som jag 
pumpat ut med jämna mellanrum via myspace, mail och sms(hade inte facebook vid 
den här tidpunkten). I synnerhet så blev min familj, släkt och de vänner som inte är 
musiker väldigt entusiastiska, och slöt upp nästintill mangrant på konserten. Jag hade 
även affischerat på skolan, Jerum, Forum och ute på stan 2 veckor innan konserten. 
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Det var intressant att se hur folk på skolan som jag pratade med, hade noterat 
konserten i bakhuvudet. En vanlig kommentar var, ”jag såg att du skulle ha nån 
konsert snart”! Namnet The Nevskij Prospekts skapade även en viss nyfikenhet hos 
folk på skolan. Det var kul att se att en aggressiv marknadsföring verkligen når fram. 
Jag önskar att jag kunde göra det inför varje konsert jag spelar på nuförtiden, men det 
finns helt enkelt inte tid.  
 
Vi skulle spela två set på Hotell Hellsten och jag hade förberett elva låtar. En 
nyskriven låt hade tillkommit efter inspelningen och den ville jag ha med i 
konsertprogrammet. Innan konserten började så höll min vän Niklas Barnö som också 
var ansvarig för presentationen på Hotell Hellsten, ett litet tal med välvilliga tankar 
om våran gemensamma musikaliska resa, som faktiskt sträcker sig ändä tillbaka till 
sommaren 1999 då vi var på ett jazzläger tillsammans. Niklas medverkade även på två 
låtar under konserten, och satte igång en skön stämning med sin presentation/tal, och 
jag vet inte om jag nångonsin har fått så mycket uppmärksamhet inför så många 
människor. Första set flöt på väldigt bra, trots min nervositet. Jag hade förberett 
mellansnacket(som var det mest kritiska enligt mig), och försökt samla ihop några 
anekdoter kring låtarna. Publiken lyssnade intresserat och skrattade på rätt ställen. Det 
lättade upp min nervositet, och jag njöt av få stå i rampljuset med  mitt band och min 
musik. Efter andra set så tackade jag mina lärare från tiden på KMH, med min 
examinator och baslärare Jan Adefelt i spetsen. Jan Adefelt tog även och tackade mig 
med en blomsterkvast och ett kort tal. Det var väldigt trevligt alltihop. Efteråt blev det 
en lång mingelrunda för att tacka alla som hade kommit. Responsen på konserten var 
överväldigande. Folk var närmast förvånade över att det var så bra. 
 
Konserten, och inspelningen upptog det mesta av min tid under vårterminen och efter 
konserten var jag helt slut. Men det hade varit väldigt kul, och både konserten och 
inspelningen blev väldigt lyckade. 
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REFLEKTIONER 

 

Musikalisk bakgrund 
Kontrabasen och jazzmusiken kom in i min musikaliska värld under det sista året på 
Gymnasiet, d.v.s. hösten 1999. Dessförinnan hade jag gått i Björkhaga musikklasser i 
Tumba under mellan och högstadiet, och även plockat upp gitarr och elbas under 
slutet av högstadiet. Musiken under den perioden pendlade mellan pop och punk, och 
sången hade en självklar plats i mitt musicerande.  

Jag var väldigt fascinerad av liveframförd musik, och varje konsertbesök uppfyllde 
mig med ett slags eufori. Det var nånting med dynamiken, och musikernas 
engagemang som gjorde liveframförandet till en större upplevelse än den musik som 
jag hörde på skiva. Sedan den perioden har jag haft svårt att passivt lyssna på musik. 
Musiken har pockat på min uppmärksamhet, och jag känner nu som då att jag hellre 
har tyst omkring mig om jag t.ex. läser en bok eller skriver ett P.M. 

Åter till kontrabasen och jazzmusiken, vilka är de två faktorer som mest präglar den 
musikaliska inriktning som detta examensarbete kommer att utmynna i. Jag tror att 
anledningen till att dessa båda faktorer kom att byta riktning i mitt musicerande, 
hänger ihop med min fascination för historia och det genuina. Med den historiska 
aspekten menar jag att jazzmusiken kom in som något helt nytt i min musikaliska 
världsbild, och jag började fundera över musikens historia och kronologi.  

Jag hade tidigare läst musikhistoria i mellanstadiet, men det hade inte satt några 
djupare spår eftersom det mest handlade om perioden fr.o.m. barocken t.o.m. tidigt 
1900-tal. Mitt intresse för klassisk musik och även annan instrumentalmusik var 
ganska svalt då. Den ingång jag hade till klassisk musik var genom körsången, vilken 
jag hade en hatkärlek till då. Jag hade en känsla av att de elever i min klass som hade 
tidigare körerfarenhet, en musicerande förälder eller spelade något instrument blev 
favoriserade, och jag hörde inte till de eleverna.  

Därför tror jag att mycket av den musik som var förknippad med musiklektionerna 
studsade av mig när jag gick ut ur klassrummet. Ett undantag som jag minns väldigt 
väl var Maurice Ravels ”Bolero”, som verkligen fastnade. Så här i efterhand kan jag 
dra paralleller från “Bolero” till mitt eget komponerande. Ett långsamt dynamiskt 
byggande i ett suggestivt sväng, med vissa avvikningar från den i huvudsak tonala 
harmoniken. Det finns också en direkt jazzhistorisk parallell till Duke Ellingtons 
“Caravan”. Duke Ellington var nämligen ett stort fan av de impressionistiska 
tonsättarna Claude Debussy och Maurice Ravel, och med lite god vilja kan man 
koppla ihop Ravel till jazzikonen Ellington, och där kanske bakgrunden till min vurm 
för jazzmusik ligger?  

I gymnasiet fick jag en annan plats i skolan. Jag gick musiklinjen på det estetisk 
programmet. Skolan var ett oansenligt förortsgymnasium, med bristande resurser och 
invandrarproblematik, och de studerande på musiklinjen var en brokig skara med 
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generellt låga ambitioner. Till detta kom jag ifrån en musikklass i ett av kommunens 
mer välartade områden, där eleverna hade höga ambitioner och många hade 
akademikerföräldrar. Detta resulterade i att jag plötsligen blev klassens stjärna på 
flera plan, inte minst det musikaliska. Jag gick snabbt framåt med elbasspelet, och vid 
en lektion dök det upp en vikarie som var jazzsaxofonist. Han värvade mig till 
musikskolans jazzcombo(hade tidigare endast spelat ett halvår klassisk gitarr i 
musikskolans regi. Alltså ingen basundervisning). 

Detta var naturligtvis spännande, och det gjorde också att jag fick upp ögonen för 
kontrabasen. Jag fick låna en kontrabas av min baslärare på gymnasiet, och det var 
kärlek vid första ögonkastet. Jag hade basen lutad mot garderoben vid den nedre 
sänggaveln i mitt pojkrum. Varje morgon när jag vaknade så stod den där, med sin 
imponerande kropp och hals. Det var nånting genuint vackert över detta rustika 
bygge, och det var väldigt tacksamt att bygga min identitét kring detta imponerande 
och ovanliga instrument. Det var som ett ställningstagande att ha en kontrabas. Den 
sa: “Nej, jag lirar ju jazz!”. 

Jazz 
Inför tredje året på gymnasiet så började jag att söka efter information om 
jazzmusikenför det specialarbete som skulle ingick I läroplanen. Min idé var att 
redogöra för basisternas roll genom jazzhistorien. Jag tyckte att basen hade en mer 
framträdande roll i jazzmusiken än i populärmusiken, och att det basspel som fanns 
inom jazzen var mer fritt och kreativt. Jag tyckte också, och tycker fortfarande att det 
finns någonting genuint över en musikstil som kan framföras överallt med tanke på att 
den traditionella sättningen i jazzmusiken var helt akustisk, och att framförandet 
byggde på det spontana, improviserade spelsättet som inte var så utstuderat och 
optimerat som mycket av dagens populärmusik är. I den genuina känslan fanns även 
tanken om att musiken hade vuxit fram i ett samhälle, där den musikaliskt utövande 
folkgruppen(afroamerikanerna) var förtryckta och rättslösa.  

Det finns en känslomässig laddning i jazzmusikens ursprung ännu idag, som jag 
uppfattade och uppfattar som stark och ärlig. Det finns även en massa andra känslor 
som drabbar mig när jag lyssnar på olika typer av jazzmusik, men det är kanske den 
politiska och känslomässiga laddningen som gjorde att jag kände att steget från t.ex. 
punken inte var så långt. 

Komponera 
Idag befinner jag mig i en process där jag försöker bearbeta min musikaliska 
bakgrund och plocka fram de delar som jag upplever som uppriktiga, och renodla det 
när jag skriver musik. Jag har även blickat tillbaka några år och hittat egna låtar som 
jag fortfarande gillar, tagit med dem till ”The Nevskij Prospekt” och fått en större 
upplevelse av dem i den nya kontexten. Jag har även omarbetat vissa låtar där 
stommen är bra, men melodin känns konstruerad eller vice versa.  

Genom dessa processer tycker jag mig se en röd tråd i mitt komponerande. Vissa 
musikaliska inslag återkommer, såsom det modala och innerliga(känslomättade), 
vilket jag gissar kommer från förebilder som John Coltrane, och även det lugnare mer 
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vemodiga temperament som Jan Johanssons folkvisetolkningar bottnar i. Ett annat 
återkommande inslag är polyrytmiken, lager på lagertekniken. Det fascinerar mig 
oerhört när ett sväng ”vänder”, och man uppfattar taktarten och rytmiken på ett helt 
nytt sätt. Jag tror även att detta fenomen är nyckeln till ett naturligt och avspänt sväng. 
Med naturligt sväng menar jag känslan av att pulsen/svänget bara ÄR, och man 
behöver inte jobba för att hålla det vid liv. Svänget bara finns där ute i världsrymden i 
olika lager, och det är när de lagren möts och man inte kan bestämma vilken 
puls/meter/rytm som är den dominerande, som svänget frigörs från krav, kontroll och 
onödiga spänningar hos utövaren. Detta är vad jag eftersträvar när jag skriver och 
spelar musik. Givetvis blir det inte alltid så, men det är mitt mål i alla fall.  

En annan musikalisk aspekt som jag har funderat över, under mina tre år på Kungliga 
Musikhögskolan, är hur man kan skapa vackra melodier över väldigt enkel diatonisk 
harmonik. Där tycker jag att jazzen inte har så många uttolkare. Det bluesiga och 
kärva tonspråket hos t.ex. Thelonius Monk tilltalar mig väldigt mycket, men hur kan 
man göra det konsonanta och förväntade intressant? Eller uppriktigt utan att det låter 
banalt.  

Ett sätt är att använda stora intervaller, ett annat en intrikat rytmik. Det finns givetvis 
inga bra svar på detta, och alla har olika smak i vad som känns banalt eller inte. Min 
idé kring att komponera bygger ändå på att alltid ha med en tydlig och förväntad 
parameter, samtidigt som övriga parametrar skapar en friktion och spänning mot det 
förväntade. T.ex. att använda en enkel tydlig melodi för att binda ihop en i övrigt 
komplex komposition, eller använda en rytmisk förskjutning som är så stor att man 
inte uppfattar det förrän temat är slut. En annan idé är att väva in perioderna i 
varandra, så att man inte riktigt uppfattar vad som är början och slut. Utmaningen för 
musikerna ligger i att skapa ”naturliga former” d.v.s. musikaliska förlopp som 
innehåller dynamik och frasering som antyder början och slut oavsett var man 
befinner sig i kompositionen. 

Musiken 

Musiken som jag har skrivit för The Nevskij Prospekts bygger på olika 
motsatsförhållanden. Vacker – ful, hetsig – lugn, lågmäld – ursinnig o.s.v. 
Anledningen till detta är att jag vill att musiken ska vara tillgänglig för alla, men ändå 
spännande för musikern som framför musiken, och lyssnaren. D.v.s. inte förutsägbar. 
Vissa kompositioner bygger helt på ovanstående devis, medan andra är mer 
homogena. Det sistnämnda är också ett sätt för mig att kanalisera mina känslor. Att gå 
in i en stämning, att upprepa någonting om och om igen, på ett meditativt sätt. Det 
finns även en spänning i det förväntade, men den brukar infalla först efter att man har 
tröttnat, resignerat. Den känslan tycker jag också är fantastisk. När man börjar höra 
saker på ett nytt sätt i någonting som man har hört många gånger förut. När man 
börjar ”höra mellan raderna”. 

Jag valde att spela med  Johan, Henrik och Jakob för att jag tycker att de alla har en 
känsla för det oväntade, och inte är rädda för att sticka ut i ett musikaliskt 
sammanhang. De är också fantastiska improvisatörer och hantverkare, vilket gör det 
extremt lätt och inspirerande att komma med ny musik. 
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Avslutning 
Jag har som jag nämnt tidigare (under rubriken Min musikaliska bakgrund) alltid 
varit intresserad av historia, och hur man kan avläsa dagens och även framtidens 
samhälle med utgångspunkt från historien. Därför har jag under de senaste tio åren 
försökt att förkovra mig i jazzhistorien, eftersom den sammanför två av mina största 
intressen. I detta sökande har jag lyssnat på mängder av skivor, och läst ett antal 
biografier över berömda jazzmusiker. En person som har intresserat mig särskilt 
mycket är John Coltrane. En ständigt sökande person som gått in för att förstå 
musikens mysterier, men bara för att finna lika många nya frågor bakom den 
nyöppnade luckan. På det viset vill jag också verka inom musiken och livet i övrigt. 
Att forska, utvecklas och möta nya begreppsvärldar. Att få göra det i egenskap av en 
professionell musiker är en tillräcklig drivkraft för mig att framhärda i den tuffa och 
konkurensmättade musikbranschen. Detta kandidatarbete och processen bakom har 
givit mig många lärdomar om hur jag vill verka som musiker. En av dessa lärdomar är 
att som bandledare få komponera för en grupp handplockade musiker med vilka jag 
kan förverkliga min musikaliska version, för att sen få dela med mig av den till en 
publik. Detta är oerhört givande, och jag känner att jag som kompositör och 
bandledare har större möjligheter att också utveckla min egen stil som bassist och 
improvisatör än om jag endast medverkar i andras projekt. Jag har också lärt mig hur 
mycket tid det tar att leda en grupp mot ett mål, och bli ödmjuk inför den uppoffring 
som krävs av en dedikerad bandledare. Detta till trots så kan jag konstatera att detta 
examensprojekt är det bästa jag har åstadkommit som musiker och kompositör, och 
jag tänker fortsätta att jobba med The Nevskij Prospekts även efter detta projekts slut. 
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