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1. Inledning

I detta arbete som är en del av mitt arbete för min självständiga 
kandidatexamen i Jazz vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (nedan 
kallad KMH eller Musikhögskolan) beskriver jag processen och arbetet med 
att göra en skiva som avspeglar mig själv och som jag kan stå för. Med egen 
musik i ett eget format. 

Våren 2011 fick jag möjlighet att studera som utbytesstudent vid University 
of North Texas i USA. Under denna tiden så har jag arbetat med detta 
projektet. Jag gjorde det med en liten grupp bestående av flygel, bas och 
mig på saxofon. Jag gillar enkelheten och det avskalade i denna 
konstellationen, samtidigt som det ger mera utrymme åt de inblandade 
musikerna. Det startade inte som mitt examensarbete, utan som roliga och 
avslappnade jam då vi alla kunde vara oss själva. 

Det vi jobbade med och försökte utveckla var en spelstil som passar 
formatet, hur vi kan förändra spelstilen utan att tumma på kvalitet eller våra 
personliga egenheter. Vi jobbade också mycket med lyssnandet och 
samspelheten, där lyssningen är en central roll i de flesta musikstilar men 
framförallt improviserad musik och jazzmusik. Dessutom tog vi oss an låtar 
och material som ingen av oss hade arbetat med tidigare. Som utmaning och 
inspiration. 

2. Bakgrund

Under den här processen med det självständiga arbetet, som jag gjort året 
efter jag tekniskt sett slutade Musikhögskolan har jag varit tvungen att 
reflektera tillbaka över mina år på Musikhögskolan och även åren som ledde 
fram till detta, ibland känns det som att jag behöver leta mig tillbaka till min 
egna barndom. Processen har varit blandad, dels för att jag inte ville studera 
vid Musikhögskolan innan jag började här. Under gymnasietiden pratade jag 
och mina kompisar på Södra Latin ofta om hur man kan höra på en musiker 
att denne kommer från Musikhögskolan, och i en värld och samhälle där det 
även utanför musikersammanhang är viktigt att vara sin egen och ha en egen 
stil och uttryck så var detta någonting negativt. Jag började ändå 
Musikhögskolan eftersom jag då inte hade någon annanstans att ta vägen där 
jag kunde fortsätta plugga musik. På Konservatoriet i Prag där jag helst av 
allt ville fortsätta så hade den korrumperade ledningen kastat ut mig 
eftersom 'jag skapade problem' och Konsthögskolan i Berlin som var mitt 
andrahandsval hade inte släppt igenom mig på antagningsprovet. Så 
Musikhögskolan har alltid varit lite pinsamt laddat för mig. Jag som ville ut 
i världen blev kvar här hemma på mammas gata, kanske för att jag var för 
dålig på allt annat, kanske för att jag inte är menad att bli musiker? Dessa 
frågor, om hur dålig jag egentligen är har varit med mig hela tiden, från det 
att jag började spela och ända tills nyligen. Vid University of North Texas 
(UNT) och med de musiker jag jammade och spelade med där så släppte 
denna prestationsångesten ganska mycket, eller snarare än prestationsångest 
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så har det varit en tvivlan på mig själv, att folk ser igenom mig och kan så 
mycket mer än vad jag någonsin kommer att kunna lära mig. 

Jag tror att en lugnande faktor i Texas var just mängden musiker. Med mer 
än 1500 jazzstudenter och säkert 100-200 saxofonister så fanns det ingen 
chans att jämföra sig med alla andra, utan var och en kunde göra som den 
fann bäst och ville göra. 

Jag kanske ändå är lite besviken på mig själv och mina år vid 
Musikhögskolan. Det viktigaste att få med sig, enligt många av mina äldre 
kollegor och vänner är kontaktnätet. Jag har dock aldrig känt mig riktigt 
som en del av skolan och gruppen, varken förr eller senare och speciellt inte 
under min tid på Musikhögskolan. En kompis som redan hade pluggat här i 
två år lugnade mig innan jag skulle börja med att säga ''På Musikhögskolan 
finns det två gäng, de som spelar frijazz och de som spelar fusion. Du är så 
bra på båda och rör dig obehindrat emellan att du kommer bli kompis med 
alla.'' Så blev det inte utan jag kände snarare att jag var en outsider i båda 
grupperna, inte tillräckligt hardcore för någon. 

Hursomhelst har jag av någon anledning, ålder och erfarenhet gissar jag, 
blivit så säker i mig själv att detta sällan är ett problem för mig. Jag vet att  
det jag gör är för min skull och det finns människor som verkligen gillar det. 
Jag uppför mig professionellt och sköter det mesta väldigt snyggt. Jag är 
också en duktig ljudtekniker och kommer kunna ta mig igenom livet på ett 
bra sätt. 

Den skrivna reflekterande texten innebär också ett helt nytt arbets- och 
tankesätt, både givande och frustrerande. Jag har inte varit van vid att 
skriva, även om jag läst både mycket och gärna. I början märkte jag hur 
orden och texten blev någons annans, att jag själv inte riktigt nådde fram 
utan att meningsbyggnaderna, ordvalet och slutresultatet var alltför påverkat 
av det jag läst. Jag försökte då att skriva mera ''rakt ut'' från hjärtat, men 
märkte att då blev resultatet plumt och onyanserat istället. Jag inser  att det 
är en process att lära sig skriva, likvärdig med att lära sig spela musik eller 
någon annan konstart. Jag gör inga anspråk på att överhuvudtaget ha lärt 
mig behärska denna konst, men jag är fullt nöjd med de upptäckter jag gjort 
om än ganska sent i livet, men jag har gjort dem. 

2.2 Min musikaliska historia
Jag är uppvuxen i en musikalisk familj, med en mamma som är kantor och 
musiklärare och en pappa som är keybordist i div. fusion, blues och 
soulband. Min farfar spelade dragspel, liksom hans far och farfar också 
gjorde. Min mammas morfar ledde en blåsorkester under hela sitt liv vilket 
också varit en viktig del i min tidiga uppväxt. Mina båda yngre systrar 
började tidigt spela fiol. 

Själv kommer jag ihåg mina första musikminnen som Nordman och The 
Latin Kings, det de flesta kompisar lyssnade på i början på skolgången. Jag 
gillade musiken och köpte flera skivor. Men medan mina kamrater började 
härma Kiss, byggde leksaksgitarrer, hade framträdanden och målade 
ansiktena var jag mera intresserad av att bygga modellflygplan. När jag gick 
i tvåan eller trean frågade mamma om jag ville sjunga i kör, och det ville jag 
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inte men började ändå sjunga i Uppsala Domkyrkas gosskör. Vid åtta eller 
nio års ålder började jag också spela blockflöjt, mot min vilja. 

Vid nio års ålder kom sedan en avgörande händelse. Jag var med pappa, som 
jobbade som ljudtekniker åt Svenska Showorkestern Phontrattarne (en 
studentorkester i Uppsala) och hörde dem spela Storbandsmusik på 
Svenska. Jag tyckte mycket om dem och trumpeterna spelade så högt och 
starkt! Jag ville också spela trumpet. Så jag sa till mina föräldrar att jag 
önskade mig en trumpet i födelsedagspresent och fick det. Det var bara det 
att jag trodde att trumpet kallades för saxofon.

Så jag började spela i Kommunala Musikskolans regi och det var ganska 
roligt. Mest tyckte jag om orkesterrepen där jag hade mycket kompisar och 
vi busade hela tiden. Trots att dirigenten var väldigt sträng.

I högstadiet började jag i ensembleklass i Uppsala, också under mina 
föräldrars påtryckningar gissar jag, men också för att jag ville bort från den 
ganska stökiga skolan jag gick i då. Jag var fortfarande mest intresserad av 
flygplan. 

Ensembleklassen bestod av ca 20 elever, mest från överklass- eller 
musikerfamiljer. Bas, trummor, gitarr, piano, klarinetter, flöjter, saxar, 
trumpeter och fioler. Vi var en liten orkester som repade två dagar i veckan. 
Vi spelade lite blues och improvisation också, och någonstans här började 
min känsla av att vara dålig och inte räcka till. Jag ville hemskt gärna 
improvisera, men jag valdes aldrig utan det var några killar och tjejer i 
klassen som fick göra alla soloframträdanden och improvisationer. 

I orkestern på Kommunala musikskolan som jag tror hette 'Paradorkestern' 
fick jag ett bluessolo till slut. Jag frågade om det inte fanns någon skiva som 
man kunde lyssna på för att förstå hur det skulle låta och dirigenten föreslog 
att jag skulle låna Dexter Gordon på biblioteket. Mina kompisar gick ihop 
och köpte 'Tangerine' till mig i födelsedagspresent den hösten. Jag tyckte 
inte riktigt om den, men lyssnade en del på den. 

Men någonstans här i mitten på högstadiet lånade jag lite skivor på 
biblioteket, bl.a. John Coltrane's 'Ogunde' för att han spelade tenorsaxofon 
precis som jag och en skiva med Coltrane och Thelonius Monk. Ogunde är 
en skiva med några av Coltrane's sista inspelningar, den allra hårdaste 
musiken han någonsin spelade. Men jag hade inga koncept på det sättet och 
rådiggade skivan. Eller snarare, jag blev helt tagen! Det var så vackert, jag 
greps av musiken och fick en massor med känslor jag aldrig varit med om 
tidigare. I början hörde jag inga instrument utan det var bara ett lager med 
musik och känslor som strömmade emot mig! (Om jag kunde komma 
tillbaka till det förutsättningslösa lyssnandet idag, wow!) Men jag minns den 
dagen då jag satt på bussen till skolan med Coltrane's Ogunde tjuvkopierad 
på min minidisk och för första gången kunde urskilja en saxofon i mängden 
ljud! Vilken cool grej! 

Efter jul i nian var det dags att välja gymnasium och då tänkte jag välja 
naturprogrammet i Uppsala med extramusik eftersom jag ville bli 
flygplanskonstruktör. Men en kompis föreslog att vi skulle åka till Rytmus 
och kolla på skolan där. Vi fick nämligen en dag ledigt för att gå på 
öppethus och biljetterna betalda! Vilken lyx, klart vi ville skippa skolan en 
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dag. Men väl där fick jag se hur trevligt alla verkade ha, gick omkring i 
mjukisbyxor och raggsockor inomhus, och inte så mycket plugg. 
Entusiasmen över att slippa skolan förbyttes i en känsla av att 'här vill jag 
också plugga'.

Så jag sökte Rytmus och började där i ettan. Där träffade jag likasinnade och 
inspirerades till att öva och lära mig mera om musik och min saxofon. Efter 
ett tag var det jag som övade fram till stängning och sen sprang för att hinna 
med tåget till Uppsala och sen var på plats först igen nästa morgon. Vi hade 
tävlingar om vem som kunde komma först på morgnarna för att öva. 

Det kändes dock fel på Rytmus, vi saxofonister, trombonister och 
trumpetare var 'blåsare' och fick mest agera blåssektion på låtar från Earth, 
Wind and Fire och hade inte så mycket annat kul att göra. 

Jag sökte därefter Södra Latin och började om ettan. Då gick redan ett par 
av mina gamla klasskamrater från ensembleklassen i tvåan. Jag hade kul på 
Södra, lärde känna lite kompisar. Men mest kände jag mig mest som en 
outsider och övade som tusan. 

Den här känslan av att vara värdelös hade börjat långt tidigare, men i 
samband med den stora pressen på Rytmus och Södra, alla andra som var 
duktiga så kände jag mig värdelös. Jag älskade att spela saxofon, men jag 
visste att jag var sämst och att ingen gillade mig. 

Efter gymnasiet började jag frilansa, jag var trött efter fyra år på gymnasiet. 
Men det gick inget vidare och livet blev ännu hårdare och obarmhärtigare än 
jag tänkt mig. Jag tog jobb som budbilschaufför och började istället njuta av 
att inte behöva ha ångest över pengar varje dag, utan kunde leva ganska gott 
och för första gången ha råd att äta ute! Men mitt i sommaren kom en 
kompis som hade börjat plugga i Prag och sa att jag borde åka dit och 
plugga jag med. 

Så jag sökte dit, hoppade av jobbet och började plugga igen. Så skönt att 
lämna Stockholm och så häftigt att vara i Prag. Musikscenen blomstrade och 
jag fick massor av vänner, började öva som tusan igen och lärde mig 
massor! Jag blev omtyckt som saxofonist också. Den typiska 
Stockholmsstilen jag spelar med var inte alls vanlig i Prag utan där är det 
mera traditionell jazz som gäller, så jag blev nästan sedd som modern trots 
min 60-tals, Coltrane spelstil. Jag lärde mig massor av världens häftigaste 
nu levande saxofonist Ondrej Stveracek och av min lärare i alla andra 
ämnen Afrodita Kathmeridou. Hos henne var jag en eller två heldagar i 
veckan. Vi arrangerade, spelade piano, läste á vista, skrev fugor, två-, tre- 
och fyrstämmiga satser, kontrapunkt, sjöng, skrev storbandsarrangemang, 
läste partitur av Bach, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Gerswin mm. 
Spådde i kort, hade flöjt och saxundervisning. 

Första lektionen med Ondrej var en riktig ögonöppnare, han visade mig så 
otroligt mycket olika sätt och idéer att ta mig an olika ackord så jag låg 
vaken hela natten och tänkte på det han sagt. Första lektionen var på torsdag 
kväll och han bjöd in mig att spela med honom på U Maleho Glena på 
lördag natt, så det sporrade mig också att öva mera än jag någonsin gjort 
under tre dagar. Sedan fortsatte jag på den vägen under hans inflytande och 
inspiration. 
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Jag hade också en annan saxlärare på skolan Konservators Jaroslava Jezka, 
där jag pluggade och bodde. Rostislav Fraz också en bra lärare som fick mig 
att börja lära mig om ackord och inse vikten av ackordsspel.

Efter året i Prag ville jag fortsätta bo i Europa och sökte mig till Berlin men 
det blev Kungl. Musikhögskolan istället. Där har jag nu fått möjlighet att 
fortsätta utveckla mitt saxofonspel framförallt genom utbytet till UNT i 
Texas där jag verkligen fick en nytändning övningsmässigt och 
inspirationsmässigt.  

2.3 Saxofonister som influerat mig
Mina första musikaliska influenser var John Coltrane och Wayne Shorter. 
John Coltrane fastnade jag för tack vare hans enorma energi och så starkt 
känsloladdade utryck. Som världens bästa sångare, fast bättre och 
saxofonist. Den känslan, energin och uttrycket som John Coltrane har är helt 
unikt, och något jag ständigt strävar efter. Dock föll jag ganska tidigt för 
Wayne Shorters frasering, melodispel och tematik. Med smarta rytmiska 
lösningar och fantastiska idéer blev han min store ledstjärna under lång tid. 
Lite grann för att jag uppfattade mig själv som en långsam saxofonist, att 
jag aldrig skulle kunna öva upp den tekniska snabbhet som kännetecknar 
bebop och postbop saxofonister. Som jag uppfattat honom tidigare så tänkte 
jag mig att han ligger ovanpå musiken, som i en egen liten dimension och 
spelar 'ur tajm' och utan hänsyn till harmoniken, men ändå får det att passa 
med harmoniken, rytmiken och resten av musiken. Dock vet jag nu att det 
inte är så enkelt. Det är nog tvärtom så att Shorter är så djup inne i kärnan 
av musiken där han hittar essensen av varje ton, rytm och harmoniskt 
förlopp och att genom att spela det så låter det så underbart vackert. Vad 
beträffar våra svenska saxofonister så kan Karl-Martin Almkvist också den 
här tekniken, och som den uppmärksamma student jag är så skrev jag ner tre 
saker som jag ville lära mig av honom: spela svagt, kunna bättre harmonik 
och spela häftigare rytmer. 

När jag är inne på avdelningen 'levande musiker' tänkte jag också lägga till 
några musiker i mitt närområde som influerat mig stort. Roland Keijseri har 
jag aldrig haft mycket med att göra, men hans sätt att kunna hantera 
saxofon, klarinett, Raita, Zurna, Ney, Mey, Doudok och många flera flöjter, 
träblåsfolkmusikinstrument och liknande är imponerande. Inte bara att han 
kan få ljud i alla instrument utan framförallt att vilket instrument han än 
trakterar så hör man direkt att det är Roland. Till och med om det är en 
konstig syd-indisk flöjt med bara fem toner. Att vara så materiellt obunden 
måste vara fantastiskt.

Jonas Knutssonii var antagligen den första saxofonist som jag hörde i mitt 
liv. Jag föddes under den tid då pappa var ute och spelade mycket med  
fusionbandet Cabazz i vilket Jonas Knutsson spelade sax, och de säger att 
jag brukade vara med och ligga och sova under borden när de var ute och 
spelade. Jonas gav mig några lektioner i högstadiet/gymnasiet och även om 
jag fortfarande använder de övningar jag fick då så är den största 
behållningen Jonas själv och hans musik. Med en musikalisk resa som 
började med Charlie Parker och Omnibook, fortsatte med fusion i tonåren 
och början på 20 åren, gått genom pop och fortsatt in i folkmusik med 
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''Norrland'' som senaste största förälskelse hos mig. Den resan, och det 
engagemanget är inspiration!

Ondrej Stveracekiii förtjänar definitivt att omnämnas också. Jag tog några 
lektioner av Stveracek och de grillerna han satte i huvudet på mig under de 
lektionerna är de bästa sakerna jag vet. Han bjöd också upp mig att spela en 
låt med honom vid flera tillfällen, det är något jag tycker att alla lärare borde 
göra. En kväll på U Maleho Glena (På lilla Glenn's café) sade Stveracek 
något som jag har burit med mig och betydde mycket för mig då. Han 
berömde mig för mitt sound och min spelstil och tillade att 'Du är den bästa 
elev jag någonsin haft'. 

Dexter Gordon är en annan saxofonist som varit tongivande under delar av 
min utveckling. Under lektionerna för Olle Thunström på Komunala 
Musikskolan så lärde jag mig spela melodin och solot på Dexter Gordons 
'Cheesecake' från 'GO!' skivan. Olle sa att det är något som jag antagligen 
bara gör en gång i livet, men det blev många Dexter solon som jag lärde mig 
under tiden i Prag. Jag var då helt galen i hans sound och häftiga frasering. 
Till saken hör att jag inte lärde mig riktigt att spela efter ackord förrän 
tillsammans men Karl-Martin på Musikhögskolan. Tidigare så mörkade jag 
och i samband med att jag pluggade och plankade Dexter så blev jag ganska 
duktig på att mörka. Jag får tacka Karl-Martin som mer eller mindre 
tvingade mig att lära mig det samtidigt som han påvisade på fördelarna och 
att jag inte behöver bli låst för att jag tagit till mig nya fakta. På så vis kom 
utbytet till Texas helt rätt i tiden då det verkligen var en hård, fantastisk 
skola i att bara göra exakt det som är 'rätt'. 

Det finns många duktiga, fantastiska musiker som influerat och inspirerat 
mig på många sätt. Kanske den viktigaste av alla var inte en saxofonist alls 
utan min kompositionslärare Afrodita Kathmeridou. Profesorkou 
Kathmeridou (som jag kallade henne) är en av de mest betydelsefulla 
personerna i min musikaliska utveckling, och har fortfarande en stor plats i 
mitt hjärta såväl som en hörnsten i mitt kunnande. 

Vi hade heldagslektioner då hon förväntade sig att jag skulle komponerat en 
sida per dag från föregående lektion. Lektionsdagen var också en dag så 
hade vi lektion på tisdag och torsdag så skulle jag ha med mig minst två 
sidor till torsdagen. Detta sätt att arbeta skalar bort prestationskrav, finlir 
osv. När vi är tvungna att kreera så gör vi det. Förutom att komponera och 
arrangera så gick vi igenom allting som en kompositör måste känna till. 
Afrodita Kathmeridou var själv uppvuxen i en Sovjetisk ungdomsorkester i 
Bulgarien. Det var tvunget eftersom hon ville bli kompositör att lära sig 
spela och bli en duktig musiker först. Orkestern skickades ut i världen för att 
visa hur duktiga och framgångsrika de var i Sovjet. Hon berättade att de 
spelade i London, New York, Paris ibland under ledning av gästdirigenter 
som Leonard Bernstein (Som Kathmeridou gillar mycket) eller Herbert von 
Karajan (en personlig favorit). Först vid 25års ålder tilläts Prof. 
Kathmeridou att börja studera komposition. Hon skrev mycket modern 
klassisk musik, ofta med utgångspunkt i tolvtonsmusik. 

Det vi gjorde tillsammans dessa dagar var mycket strukturerat. Jag lärde 
mig om musikhistorien, vem som hade skrivit på vilket sätt och varför. Jag 
lärde mig arrangering och instrumentering och dirigering genom att plugga 
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partitur och läsa dem tillsammans med musiken. Jag fick spela fyrstämmiga 
körpartitur på piano (eftersom jag var så dåligt på piano) Jag fick sjunga à 
vista från kör- och orkesterpartitur. Jag fick lära mig om folkmusik från hela 
världen, genom skivor som hennes tidigare elever gett eller skickat till 
henne. Ibland tog jag med mig saxofonen och spelade jazz eller klassiskt 
och hon gav sin synvinkel på hur det skulle fraseras eller förändras. Om det 
var något jag inte gjort hemma fick jag sitta och göra färdigt det medan hon 
lagade mat eller te åt oss. Ofta slutade lektionerna med att Kathmeridou 
spådde mig i Tarotkort. Det tyckte jag mycket om, men inför min sökning 
till skolan i Berlin sa korten att jag skulle vara med om något fantastiskt 
som skulle föra med sig bara lycka och framgång och förändra mitt liv. Det 
var inte vad jag upplevde halvåret efter den sökningen tyckte jag. Ibland 
hade vi väldigt skilda idéer om hur saker och ting skulle göras. Om jag tog 
med en jazzlåt skriven på en 32takters AABA form och hon ville kapa bort 
en takt i mitten och byta från 4/4 till 7/8takt på en takt i B-delen så förstod 
vi inte alltid varandra. Men jag gjorde som hon sagt och resultaten, alltså det 
jag faktiskt lärde mig av detta, är fantastiska!

Hon gav mig den kompletta grunden som varje musiker behöver. Hon gav 
mig den så fullständigt under bara ett års tid att jag lever på det jag lärde 
mig då fortfarande.

3. Examensarbetets syfte och mål:

Syftet med examensarbetet är att få färdigt en trioskiva, att lära mig spela i 
det här ganska annorlunda formatet utan trummor. På en liten trio så kan jag 
bli delaktig i allting. Från sväng, rytmer, ackord, melodier och bastoner. Jag 
ville utveckla och experimentera kring denna sättningen, liksom jag ville gå 
på djupet med dessa musiker. Jag ville också testa de kompositoriska 
idéerna jag hade och genom olika övningar och tekniker som utformades av 
oss lära oss ett nytt sätt att tänka och spela.

4. Medverkande

Jag valde alltså Se-Jeong Min för hennes fantastiska pianospel och för att 
hon var otroligt positiv till samarbetet. Se-Jeong gick masterprogramet i 
komposition och arrangering. Dave Farrell valde jag på rekommendation, 
men visade sig vara svår att samarbeta med. 

Cameron Covello och Dustin Kiselbach var goda vänner till mig samt de 
bästa bassisterna i Denton. Dock var båda väldigt uppbokade, jag hade tur 
som fick tag på Dustin till den näst sista sessionen och med Cameron 
bokade vi in en specialtid. Men vid alla de andra tillfällena var det Dave 
Farrell. 
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5. Musiken

Musiken är en blandning mellan mina egna låtar, omarrangerade standards 
och de jazzlåtar jag tycker bäst om och de jazzlåtar jag gärna skulle kunna 
spela. Man skulle kunna beskriva musiken som traditionell mysjazz, Norah 
Jones jazz eller liknande. Men jag hoppas dock, och tycker att det låter som 
Herbie Hancock/Wayne Shorter skivan ''1+1''. Den skivan är också en 
förebild för soundet, känslan och samspelet. Musiken är byggd kring Se-
Jeong Min's stora ackord, bra harmonisering och rytmik. Både tydlig och 
'hipp' på samma gång. Mitt saxofonspel som till stort bygger på fina 
melodier, ovanliga frasering som ändå känns självklar och exprimenterande 
åt alla håll. Tillsammans med en bassist som står stadigt, svänger och spelar 
melodier som nästan fugalikt kontrapunkterar saxofonen.

Centralt står lyssnandet och experimenterandet. Ändrar någon något så är 
alla andra där nästan samtidigt och ingen verkar lida av begränsningar eller 
förutfattade meningar. Utgångspunkten för detta samarbete var just en 
experimentverkstad och fristad där vi kunde kasta av oss de vanliga 
uppgifterna och fokusera på ren spelglädje och hitta tillbaka till det som vi 
fastnade för när vi började musicera, när skolan fyllde oss med krav och 
övningar för att utvecklas. 

5.1 Ajsländer
(bil. 1) Ajsländer (Svensk stavning av Icelander) är ett tema som jag började 
arbeta med direkt efter att ha varit i Reykjavik med EMD, (European Music 
and Dance collaboration). Genom Arne Forsén på KMH fick jag den 
möjligheten, det var egentligen en kurs som gick på KMH där avslutningen 
var denna workshop. Dock hade Eyjafjallajökull ställt till det för dem som 
skulle åkt den våren, workshopen blev flyttad till hösten och då fick jag åka 
med istället.  Det var tio mycket givande dagar då vi arbetade med musik- 
och dansimprovisation tillsammans. Jag skrev ner temat i min musikdagbok 
och plockade sedan fram det när vi skulle göra ett 5blås arrangemang i 
arrangeringslektionerna med Torbjörn Gulz. Först försökte jag harmonisera 
låten enligt någon slags storstegstänk, ''Coltrane changes''. Men efter ett 
förödande ögonkast av Gulz och ett långt resonerande så testade jag att göra 
den modal istället. Melodin är uppbygd av en mollpenta, fast med b2 istället 
för b3. Det var inget uttänkt då som jag kan minnas, fast det är möjligt att 
melodin är framexperimenterad efter att jag valt några toner som jag sedan 
improviserat till. Melodin ser lite sådan ut, fast oftast brukar jag börja med 
färre toner, bara två tre stycken. En parentes är att under mitt utbyte i Texas 
så berättade min vän och saxlärare Adam Hutchesson att han skrev på sitt 
examensarbete om Japansk musik. En av de favoritskalor han upptäckte där 
var just denna skala, en mollpenta men med b2 istället för b3.

B-delen är istället ett riktigt ''saxlick'' i 4/4-dels takt där kompet fortfarande 
spelar 3/4. Lite annan harmonik och med en brygga som fint binder ihop 
den modala A-delen med den rörigare B-delen. Låten är ovanligt icke-
melodiös för att vara en av mina kompositioner men jag tycker ändå att det 
är en av mina bästa. Solodelen är sedan på ett öppet modalt Bb- som sedan 
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går in i en separat tagg (C-delen), efter inspiration från B-delen men med 
modifierad harmonik som bättre passar improvisation.

Denna låt spelade vi in flera gånger, men resultatet blev aldrig riktigt som 
det skulle. Groovet och feelingen uteblev utan trummor och vi hade alla 
problem med formen. Den basslinga som går under hela A-delen är väldigt 
svår på kontrabas och otacksam att spela. Dock visade den vara en så stor 
utmaning för alla bassister att ingen ville ge upp den och spela något lättare.

5.2 You are my dream
(Bil 2.) En enkel melodi med enkla ackord. Det var den sista låten jag skrev 
i Texas och det var den enda Se-Jeong Min ogillade. Se-Jeong hade annars 
varit väldigt positiv och stöttande under hela processen, men efter att ha 
suttit och spanat in låten innan inspelningen så sa hon 'Oskar, I don't like 
this one!'. Vi spelade den ändå och den nerven och känslan vi hade under 
den sista sessionen är svår att återskapa. Vi hade en ny basist, den jag velat 
ha hela tiden egentligen, Cameron Covello. Jag hade precis blivit nästan 
återställd efter en allvarligare cykelolycka och hade inte spelat en ton på två 
veckor. Så jag var lite skakig, och också lite vemodig över denna sista chans 
att få spela med dessa fantastiska musiker. 

Låten har ett enkelt tema som börjar i takt ett till två och sen återupprepar 
sig genom alla sexton takterna. En enkel rytm som börjar på slag två och sen 
går lunkande genom hela låten. Det kan upplevas lite tråkigt, men så länge 
interpretören inte låser sig vid det skriva tycker jag det funkar bra. Jag skrev 
harmoniken hemma med en liten leksakssynt och lurade mig själv av de 
olika ljuden att välja lite tveksamma ackord. Se-Jeong hjälpte mig lite till 
inspelningen, och senare har jag reviderat dem ytterligare litet. Jag hade 
problem i början med låten för det kändes som att första takten egentligen 
var en upptakt och låten började i takt två. Men efter sista revideringen av 
harmoniken så låter och funkar den nu som jag tänkt. 

5.3 On Fry Street

(bil. 3) Fry street är gatan där barerna ligger i Denton, och många 
övningspass fick sig ett välkommet avbrott då jag gick ner till barerna (Cool 
beans), tog mig några glas öl och diskuterade musik. Jag kan ha suttit någon 
eftermiddag med min nära vän Sam Freidland och diskuterat Coltrane 
changes och senare började jag arrangerara om 'On Green Doplhin Street' 
till en 'Coltrane Changes' låt med eget tema. Låten tycker jag låter 
fortfarande väldigt mycket som orginalet men med de vackra 
hamoniseringarna i B- och C-delen gör den väldigt cool och rolig att spela 
över. Jag tänkte mig den som ganska snabb och groovig men inspelningen 
blev mera laid back, precis som allt vi spelade in. Den funkade inte heller 
helt hundra i det här formatet, men blev bra på ett annat sätt. Melodin i A-
delen är väldigt lugn, som gjord för en  Peter Erskine eller Tony Williams 
trummis att gå loss på!
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5.4 The Searcher
(bil. 4) The Searcher är en av de låtar jag tyckte blev bäst. Den finaste låten 
av dem alla. Temat skrev jag i Prag tillsammans med min store mentor och 
lärare Afrodita Kathmeridou. Under den tiden hade jag som uppgift att 
skriva en sida per dag, oavsett om jag ville eller inte. Så melodin kom fram 
då. Låten har följt med länge, dock utan att hitta sin riktiga form. Jag har 
testat den i studio, på jam och gig utan att fatta låten. Men plötsligt under ett 
av mina många och långa arbetspass i övningsrummen i 'Practice north' på 
UNT så förstod jag den. En sådan enkel sak som att göra den rubato 
förändrade allt! Tidigare hade jag försökt få den som någon snabb swing, 
växlat mellan att se det som åttondelar och sextondelar i melodin, men 
genom att skriva och spela den rubato så öppnades låtens verkliga karaktär. 

Låten går mellan två olika modus, D-jonisk och Ab-lydisk. Melodin kanske 
är lite Coltrane inspirerad även den och i slutet efter sista melodin så går den 
vanliga Lady Bird turn-arounden (I IIImaj7 bVImaj7 bII7) med saxsolo. 
Låten har jag alltid kallat The Searcher, för redan då funderade jag mycket 
över Gud och vem Gud är. Men låten formades i sitt slutskede samtidigt 
som jag började bekänna mig som Kristen och läsa och lärde mig mera om 
Jesus. Mitt solo är också en musikalisk tolkning av Psalm 8.

Som musiker och kompositör har jag alltid varit mer av den 'känslostyrda' 
typen än den 'tekniska' typen. Dock är det något jag aktivt arbetat med, 
sedan Kathmeridous dagar och med hjälp av tiden i Texas och K-M 
Almkvist på KMH. Denna låten har ändå gått den långa vägen genom hela 
mitt system tills den blivit färdig, istället för att gå genvägen och börja 
arbeta med olika tekniker och angripssätt för att få låten att förlösas 
snabbare. 

5.5 Song for Kalix
(bil. 5) Skrevs under en kväll då jag längtade hem till Kalix, heter också 
Kalixvisan. Satt och funderade över min släkt, farmor och farfar och deras 
musik. Sången går då såklart i 3/4-dels takt och jag skrev väldigt enkla 
''dragspels'' ackord. Se-Jeong förkastade dock dem och visade på hundratals 
andra möjligheter, så mycket att jag skrev dit hennes namn i 
kompositörsfältet. Jag skrev melodin, Se-Jeong min skrev harmoniken.

Tekniskt sett så är sången ett tema som utvecklas över en ABAC form med 
ett annat tema som kommer in i D. Sången är fin, men harmoniken är något 
otydlig, det kan vara lite svårt att känna formen och de olika delarna är för 
lika varandra. 

Denna dag fick jag låna min kompis Pontus Pohl sopran saxofon för att 
spela in låten. Det visade sig vara tur då min tenorsaxofon hade fått en smäll 
i en  olycka dagen innan och inte gick att spela på. Jag gjorde alla låtar 
under denna session på sopranen istället. Jag tror att detta också var den 
enda sessionen då jag spelade sopransaxofon.
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5.6 Saturn
(bil. 6) Ett annorlunda experiment jag gjorde i musikprogrammet Reason. 
Ett stycke för två saxar, sax och kontrabas, piano eller något annat snabbt 
instrument i två stämmor. Jag flyttade runt toner och taktarter med 
muspekaren istället för med öronen, utvecklade olika idéer, vände saker 
visuellt upp-och-ner, experimenterade med stora och små förskjutningar osv. 
Sedan arrangerade jag upp det lite bättre och sen körde vi. 

Låten är svår på kontrabas tydligen, och vi fick ägna mycket värdefull tid 
bara åt att få till grunderna. Jag ska inte säga att den är lätt på saxofon heller, 
och det värsta var att dåliga noter, med otydlighet i registren gjorde den 
ganska svårläst.

Jag la till en spännande ackordsföljd med improvisation över på slutet. Men 
Se-Jeong spelade som vanligt alldeles för bra så hon fick improvisera över 
nästan hela låten. Hur som helst låter resultatet och titeln sextiotal, i alla fall 
i mina öron. 

5.7 Giant Steps
John Coltrane's låt var ett dagligt tragglande och naturligtvis så var vi 
tvungna att testa den flertalet gånger. Vi brukade använda ett upplägg då vi 
började med bassolo, som sedan gick över i pianosolo fortsatte in i saxsolo 
för att avslutas med temat efter inspiration från 'Countdown', också en 
Coltrane låt. 

Naturligtvis ville vi spela låten hyfsat fort för att behålla känslan, men jag 
arbetade också med att försöka lyfta in en Shorter approach i solospelet. 
Istället för att spela snabbt och med Coltrane's spelstil så försökte jag finna 
fina melodiska lösningar runt harmoniken, det gjorde jag också genom att 
bryta upp melodierna i kvart- och kvintstaplingar. 

Men också för att jag speciellt på denna låten inte kände mig bekväm med 
att spela alltför svagt. Ska det gå undan  kan jag åtminstone få spela starkt 
också, och det blir lätt starkt på slutet som vi ofta märker. 

5.8 Simon Sings
(bil. 7) Denna låten skapades ur ett jam tillsammans med Simon 
Deschamps, en kompis till mig under veckorna på Island under EMD. Eller 
snarare en enkel melodi som kom fram då. Jag satte några enkla ackord till 
melodin och sen jammade vi runt på låten. Jag kände dock att jag ville testa 
att utveckla låten vidare, så jag skrev flera melodier som passade över 
samma harmonik, och sedan anpassade jag dem så att alla melodier skulle 
gå att spela samtidigt. Jag ville ha en låt där vi inte skulle improvisera på det 
klassiska sättet, utan vara bundna till de olika melodierna. Alltså, under hela 
låten så skulle åtminstone en av melodierna spelas, gärna flera samtidigt. Så 
vi fick välja vilken melodi vi ville spela, och när vi ville göra något annat. 

Melodi I, var original melodien, väldigt enkel med fjärdedelar som utrycker 
harmoniken. Vid melodi I var också ackorden skrivna, men det borde varit 
på en egen rad. 
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Melodi II, är en be-bop eller Bach typisk melodi över samma harmonik. Jag 
tror att jag försökte göra den som en vidareutveckling av Melodi I men 
raskare. 

Melodi III är långa vackra toner, perfekt för mig att spela högt och vackert. 
Eller för den delen Wes Montgomery i oktaver, eller i brist på Wes 
Montgomery (1923-1968) så kan Se-Jeong Min göra det ganska bra också.

Melodi IV är liksom melodi II i Bach/Be-bop traditionen men denna gången 
med en kontrapunktisk funktion av melodi I och II. Denna har också 
influenser från Bach's Preludium (nr 2) i C moll från 'Det vältempererade 
pianot'. Nu började det bli svårt att få ihop alla stämmorna eftersom alla 
skulle funka var och en för sig samt i alla möjliga kombinationer med de 
andra. 

Melodi V är helt enkelt en basgång. En vanlig basgång men jag har en 
stortriol i takt 3 och 7 som på ett snyggt sätt skapar en ny influens varje 
gång det kommer.
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6 Genomförande

6.1 Inspelning 
Jag bestämde mig över sommarlovet att nu investera i min egen 
inspelningsutrustning, tidigare har jag lånat grejer av pappa, kompisar och 
diverse skolor och institutioner. Så under sommaren köpte jag alla tidningar 
och läste om olika ljudkort, mikrofoner osv. som jag kunde tänkas att köpa. 
Jag bestämde mig för Focusrites kort PRO40, pga den bra möjligheten för 
utbyggnad, priset, kvalitén och märket. Jag köpte sedan detta kort på Guitar 
Center i Springville. Jag hade då en dator med Cubase 5, ett ljudkort, några 
micksladdar, en Sennheiser 421, en AT-2020, en AT612, två Beijer dynamic 
201 och någon gammal Shure Brothers 57:a. Jag hade också en pinne som 
mickstativ, resterande mickstativ gjorde jag av vad jag kom över och 
gaffatejp. 

Inspelningarna brukade gå till så att jag hämtades av Se-Jeong Min, eller av 
någon annan eller tog alla grejorna på cykeln och gick dit och riggade upp 
utrustningen. Jag hade alltid känslan av tidspress så därför ställde jag upp 
mikrofonerna på ''känsla'' och ''erfarenhet'' och lyssnade sedan igenom 
resultatet hemma. Eftersom jag inte ville bli hämmad av att vara 
inspelningstekniker och saxofonist samtidigt försökte jag göra så mycket 
uträknande som möjligt i förväg. Det var en väldigt givande tid också som 
ljudtekniker då jag fick minimera den faktiska rigg och rodd tiden, men 
ändå skulle ha ett bra slutresultat. 

I förväg fick jag också plocka fram ett antal låtar att spela igenom, skriva 
nya låtar, förbereda arrangemang och upplägg. Ibland var det låtar som inte 
Dave ville köra och ibland föreslogs någon annan låt som hade varit i ropet 
på skolan nyligen eller någon övat lite extra på. Som på 'Falling Grace', 
'Giant Steps' eller 'Some day my prince will come'. Oftast spelade vi varje 
låt en till tre gånger under ett session, ibland många gånger fler när det var 
knepiga låtar. De låtar som blev bra på en gång spelade vi inte mer för det 
mesta. Jag återkommer till inspelningsprocessen i avsnittet om slutförande, 
och komplett lista med alla sessions och inspelningar finns i slutet (bil. 8).

6.2 Mixning
Mixningen har gått i många etapper. Jag mixade oftast allting samma dag 
eller dagen efter för att bandet och jag skulle kunna lyssna och se hur det 
blev, vad vi kan ändra osv.  Senare har jag försökt ändra soundet fram och 
tillbaka. Lyssnat på Blue Note inspelningar, live gigs och över huvudtaget 
jobbat så mycket mer med andra ljudtekniker att jag kunde önska att jag 
hade gjort på andra sätt. T.ex. att jag hade velat ha andra mikrofoner, flera 
mikrofoner och andra placeringar. Jag hade velat ha en finare mikrofon till 
saxofonen, helst en rör- eller bandmikrofon. Det ville jag redan då, men en 
budget är inte något jag kan spräcka hur många gånger som helst. Jag hade 
också velat ha flera mikrofoner på flygeln, den blir nu väldigt bred 
soundmässigt efter min egenpåhittade A-B mickning av flygeln (en hemlig 
teknik då jag gaffar fast mickarnasladdarna i flygellocket och låter 
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mikrofonerna hänga ner över strängarna), men jag saknar vissa delar av 
registret och lite stuns i bottnen. Till basen är jag nöjd med soundet på stora 
delar, främst när Cameron och Dustin spelade. Jag misstänker att det hänger 
ihop med deras fina sound i basen, fina instrument och bra spelstil. Dock 
hade Daves sound kunnat räddas med två olika typer av mikrofoner. Den 
ena för att plocka upp närljudet och den andra för att plocka upp kärnan. Det 
går naturligtvis att förbättra i mixningsprocessen och jag har gjort det så 
långt det är möjligt. 

6.3 Slutförande
Den sista delen av arbetet. Att välja vilka låtar som skall vara med och vilka 
som ska bort har också gått i flera perioder. Men jag kommer här att rada 
upp de viktigaste låtarna och beskriva beslutsprocessen för varje spår 
individuellt. Från början var tanken att en CD skulle ges ut med hjälp av 
fund-raising på te.x. Kickstarter.com, eller ännu hellre som vinylskiva. 

Vad tycker jag om skivbranschen? Räknar jag med att tjäna storkovan på 
min produkt, eller tänker jag kanske att den är ett bra alternativ för att verka 
professionell i en överfylld musikbransch som hjälp för att skaffa spelningar 
och ett bra rykte. Eller tycker jag att den är så fantastisk att alla måste få 
höra den? Nja, jag gillar min skiva och jag är väldigt stolt över det jag 
åstadkommit. Jag vet att jag nu när jag skriver detta, 15 månader efter 
inspelningarna där i Denton, Texas, är en annan person. Jag har fortsatt och 
utvecklas och de funderingar jag hade då är nu en del av min person och jag 
har nya funderingar som kommer vara en del av den personen jag är om ett 
år. 

Men för min egna del, för mitt egna höga nöjes skull så tänker jag satsa de 
pengar som behövs och trycka upp den i kanske 250-500 ex. Om så bara för 
att jag själv ska kunna ta ut ett exemplar och lyssna på i bilen, är jag nöjd 
med det. Känslan av att ha gjort något konkret och att jag fullföljt ett stort 
projekt från början till slut, det är den känslan som räknas. 

Och så till urvalet av låtarna. En självklar låt på skivan var 'You are my 
dream'. Den låten skrev jag om de känslor jag hade där, jag skrev den där 
och låten betyder väldigt mycket för mig. Jag hade tur och inspelningen 
håller hög kvalitet och alla spelar bra. Kanske inte jag själv, men soundet är 
fint och jag diggar inspelningen. Inte mera komplicerat än så. Sedan har vi 
'On fry street' en låt som också är väldigt synonym med min tid på UNT. 
Den innehåller de moment som jag stått och tragglat med, Coltrane changes, 
tajming och bebopstilen. Dock håller ingen av inspelningarna en tillräckligt 
hög klass för att jag ska vilja sitta och lyssna på den tillsammans med min 
pappa eller någon annan god vän, eller ovän för den delen. Även om det 
skulle kunna vara intressant ur 'studie' synpunkt. Men framtill att jag hittar 
den perfekta tagningen så lämnar jag den åt sidan. Giant Steps lider av exakt 
samma sjukdom. Den är grym och vi spelade den låten så många gånger, 
men ingen tagning som jag hittat är bra från början till slut. Det finns förstås 
en tagning, från första jammet som är inspelad med en handhållen 
inspelningsapparat. Ljudet är dåligt och det är innan de andra musikerna gått 
så vi är ett stort band. Jag spelar dock ''the solo of my life'' och alla är 
verkligen peppade. Tyvärr vet jag inte om denna inspelning kommer att gå 
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att använda. I de tidigare inspelningarna vi gjorde så är det i alla fall hög 
energi, under de senare så blir den bättre men energin försvinner. Vi ser den 
mera som en övning än som en riktig låt. Men Giant Steps handlar såklart 
om energin i dessa fantastiska ackordsföljder och inte om en övning i 
klubben för inbördes beundran (som jazzvärlden ibland verkar vara). Men 
jag har nu fastnat för 20111008 tagning 2 av Giant Steps. Den är så bra det 
kan bli. När jag nu sitter och lyssnar på den så får jag en enorm lust att sluta 
skriva och plocka upp saxen. 

Jag har också valt ut en version av 'On Fry Street' som är den bästa och får 
vara med. Av 'Ajsländer' finns ingen bra version så den stryker vi. 'The 
Searcher' är bara inspelad en gång, och den låten är den bästa av de alla så 
den får vara med. Samma sak gäller för 'Song for Kalix'. Av 'Simon sings' 
finns det flera tagningar, men den sista av dem är bäst totalt sett så den är 
med också. 

Vi gör också en version av 'Stella by Starlight' under ett av de första 
sessionerna. Den innehåller allt som gjorde dessa sessions så fantastiska och 
unika för mig. Jag spelar svagt på ett sätt som skulle kunna beskrivas som 
influerat av Lovano och Shorter (mer om detta under 'Saxofonister som 
influerat mig') och vi är alla inspirerade och lyssnar på varandra. 

En annan låt jag skulle vilja ha med är 'Saga of Harrison crabfeathers' den är 
liksom de andra låtarna precis mitt i prick över det vi sysslade med. Alla 
lyssnar som tusan och det skapas en skön vibe över alltihopa (20111008-
SAGA take 03) det känns som att vi var samma musiker nu när jag lyssnar 
på det. Men vi skippar 'Stella by Starlight' och 'Saga of Harrison 
crabfeathers' eftersom det inte är mina låtar. 

7. Reflektioner

Det är ett antal viktiga saker jag lärt mig under arbetets gång kan delas upp i 
två 'kategorier'. Första kategorin är insikter om mig själv, vad jag har kan 
göra och att det är mycket mera än vad jag trodde innan. I andra kategorin 
så finns utryck och möjligheter som jag kommit fram till genom 
experimenterandet i den här konstellationen och genom processen. 

Det kanske absolut viktigaste jag lärde mig och insåg var att jag kan spela 
saxofon. Det är första gången jag är genuint nöjd med mitt spel och det 
totala resultatet. Jag har aldrig lyssnat på mig själv i en inspelning med en så 
okritisk inställning. Det har varit lärorikt men framförallt stärkande att 
plötsligt få insikten att alla års slit och alla utmaningar har gett ett visst 
resultat. Jag inser att det finns massor med duktiga musiker och grymma 
saxofonister som är 'bättre' än vad jag är och att jag förhoppningsvis 
kommer ha kommit ännu längre om ett par år. Men att för första gången 
känna att 'Det här är bra, det är jag stolt över och skulle gärna ge ut en skiva 
med. Så här bra är jag.' Det är en milstolpe och en viktig del av mognaden 
som musiker. 

Sedan märkte jag att det jag alltid har haft ångest för, min dåliga tajming och 
obefintliga sväng, faktiskt hade utvecklats det med. I situationer utan 
trummor där beatet kunde vara ganska abstrakt i vissa partier kände jag en 
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inre motor som gav mig styrka och tro på att jag faktiskt visste var vi befann 
oss!

En sak jag tog med mig från två tidigare lärare, Jonas Knutsson och K-M 
Almkvist visade sig också ha stor betydelse. Jag minns nästan alla de få 
lektioner jag hade med Jonas Knutsson under min gymnasietid i detalj. En 
gång berättade han om hur han i sin ungdom hade spelat fusion och använt 
hårdaste rören med de största öppningarna för att kunna spela så starkt som 
möjligt, av nöden tvungen för att höras över förstärkta gitarrer och syntar. 
Nu hade han dock gått ner på lösa rör och små öppningar för att kunna 
matcha folkmusiker och oförstärkta stråkinstrument. Jag tyckte det var 
larvigt, då spelade jag på Berg Larsen metall med 115 i öppning och de 
Vandoren ZZ 4or jag körde på då har jag använt fram till hösten 2012 (!) 

Under en lektion med K-M då vi spelade tillsammans i en kvintett lade jag 
märke till tre saker som jag ville utveckla mera. 1. Hans stora förmåga att 
variera rytmer och rytmik, i tajm! 2. Den ocean av olika skalor och sound 
som fungerade som en oändlig palett av musikalisk storhet. 3. Förmåga att 
inte bara spela starkt, utan riktigt svagt. Under hösten 2012 så förmådde jag 
mig tillslut, under påtryckningar från K-M att börja ändra min givna setup 
med små öppningar, stenhårda rör och oftast stor klack. Det har tagit mig till 
dags dato, ca sex månader senare att hitta en setup med Vandoren V16 
munstycke av normal öppning och vanliga ZZ 3or som rör. Nu kan jag spela 
svagt med samma sound som starkt, och jag kan göra det utan för stor 
ansträngning. Under det självständiga arbetets gång så körde jag dock på 
Claude Lakey och 4or. Men det var första gången jag överhuvudtaget 
behövde spela svagt. Efter att ha spelat balkanmusik i flera år var inte det 
svaga spelet så välutvecklat. Men jag var så tvungen att lära mig det för att 
kunna spela med två musiker som spelade på en bekväm lagom nivå 
volymmässigt sett. Intressant och framförallt bra att ha börjat göra!

Till den andra kategorin hör att jag har fått in en spelstil som är mera 
rytmisk och mera i tajm, tydlig och samtidigt smart. Jag har inte gillat att 
spela 'för mycket' men att kunna spela tydligt och med sitt musikaliska språk 
göra de andra musikerna uppmärksamma på vissa saker som jag vill att de 
hänger på eller undviker. 

För att återknyta till diskussionen om skivan och skivans vara och inte vara, 
och min skiva, och dess vara eller inte vara. Det är en sak som är väldigt 
viktig i det här. Som musiker har jag ofta funderingar kring konkreta, 
materiella saker. Jag är omgiven av musikinstrument i mitt hem. Jag har 
högar och travar med skivor. Jag har musikutrustning, mikrofoner, 
högtalare, inspelningsutrustning i travar, lådor och garderober. Men jag när 
en dröm om att en dag få plats med allt jag äger i en kappsäck. Så lätt att 
bära att jag kan promenera vartsomhellst utan att få ont i axeln. Men jag slits 
också åt det andra hållet. Jag gillar den fysiska skivan, den fysiska 
kunskapen, saker som varit med i generationer och fortfarande arbetar på 
det sättet den är skapad eller har fått en ny arbetsuppgift. Patinerade saker 
som ibland kan berätta om historier som för länge sedan är glömda, och kan 
få oss att komma ihåg personer som vi kanske inte visste fanns. Jag tittar på 
bildkonstnärerna och kan känna en viss avundan. Om jag målar en målning 
så är den tidlös. Jag kan gå upp i mitten av natten och se samma fysiska 
målning som mitt på dagen, 500 år senare. Men om jag istället spelar det 
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bästa solot i mitt liv, gör mitt livs konsert så är den slut samtidigt som jag tar 
saxofonen ifrån munnen. Det finns två tidsaspekter i det här. En text är 
också visuell på samma sätt som en tavla, men texten och musiken har tiden 
gemensamt. Vi arbetar på en tidslinje som vi omöjligt kan komma ifrån. En 
bild kan betraktas i en halv sekund, eller ett helt liv men ändå så är det 
samma fysiska bild, även om känslan av den eller upplevelsen naturligtvis 
skiftar. En dansföreställning är också tidsbunden, liksom det mesta vi gör 
här i livet. Ett ting däremot är det inte. Jag tänker ofta att jag vill bygga 
saker, ibland bygger jag också något. En grej till lägenheten, lagar bilen eller 
liknande. Enkla saker. Men den här grejen ger ofta mera tillbaka än många 
spelningar. För jag kan ta upp den här saken långt senare, betrakta den ur 
olika vinklar, se på detaljerna, granska hantverket och känna mig nöjd över 
mitt arbete. Jag byggde för många år sedan en trädgårdshage åt min farmor. 
Det är en väldigt enkel fyrkant av fyra plankor på högkant. Den markerar 
slutet på gräsmattan och innanför hagen växer enbart de grödor hon 
planterat. Den är enkel, men jag målade den i fina färger och skrev mitt 
namn och året på sidan. Varje gång jag åker och hälsar på farmor ser jag 
trädgrådshagen i trädgården och varje gång så blir jag glad. Jag har sett åren 
förändra hagen, snön som gjort den lite lösare i kanterna och solen som 
blekt färgen. Den kommer inte vara kvar för alltid, men jag vet varje gång 
jag ser den att jag gjort något som består. Den konserten jag gjorde tidigare 
idag finns kvar i hårddisken på min fickinspelare men jag kan aldrig ta fram 
den och betrakta den på samma sätt. Det som ofta händer när jag lyssnar på 
gamla inspelningar då jag spelar bra är att jag tänker 'jag var bättre förr, jag 
kommer aldrig bli sådär bra'. 

Talesättet som finns i jazzvärlden 'Du är aldrig bättre än din senaste åttondel' 
har viss sanning i sig. Även om du är bra, och kan spela så måste du bevisa 
det varje kväll du spelar. Det sitter alltid människor där som aldrig hört dig 
förut och även erfarna musiker i publiken förväntar sig att du ska prestera 
bra. I längden eller under vissa perioder kan det bli svårt och jobbigt att 
tävla med sig själv och försöka övertrumfa sig själv hela tiden. 

Jag tänker mig att denna problematik är vanlig. Jag vet inte om många 
musiker reflekterar över det, eller tänker sig det här på samma sätt som jag 
men jag får ibland för mig att det här är saker som leder in till alkoholism, 
drogmissbruk och trasiga liv. Som åtminstone tidigare varit något av en 
folksjukdom bland svenska jazzmusiker och bland de musiker jag träffat i 
framförallt Prag och Texas, fortfarande är det. Jag tänkte avsluta den här 
delen med ett citat av Wayne Shorter från en intervju för Sveriges Radio. De 
frågar honom vad musik betyder för honom, Shorter svarar 'Music is not my 
life, it is not everything. It is like a penny or a drop in the ocean. But just 
like you need one penny to get a miljon you need to start with one drop of 
water to have an ocean'. 
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8.1 Låtförteckning

1: You are my dream

2: Saturn

3: The Searcher

4: Song for Kalix

5: Giant Steps

6: Simon Sings

7: On Fry Street

8.2 Fotnoter
I     http://sv.wikipedia.org/wiki/Roland_Keijser
II http://jonasknutsson.se/j/
III http://www.myspace.com/ondrejstveracekband
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œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ#
œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œj ˙ œ œ œ w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ w
œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ ™ œJ œ# œ œ œb œn œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ w# w

œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œn œ œn œn œ œb œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ w

œ ™ œjœ ™ œj œ ™ œjœ ™ œj ˙ œ œ# œ ˙ œ œ
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Sessions

Lista över datum, musiker och låtar med eventuella kommentarer.

20111001 Min, Farrell, Forsberg

A

B

C

D

E Green Dolphin St.

F Giant Steps

20111008 Min, Farrel, Forsberg

All the things you are

Giant Steps Take 1

Giant Steps Take 2

Saga of Harrison Crab. Take 3

Simon Sings Take 1

Simon Sings Take 2

Swallow Take 1

Swallow Take 2

20111022 Min, Farrell, Forsberg

Fry Street Take 1

Fry Street Take 2 Bra tagning

Like someone in love Take 1

Like someone in love Take 2

Someday my prince will come
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20111029 Min, Farrell, Forsberg

Kalix Bra tagning

Small Thoughts Take 2 Bra tagning

Trenchcoat Take 3 Bra tagning

20111105 Min, Farrell, Forsberg

Body and soul Bra tagning

Falling

Lady bird Take 1

Lady bird Take 2

Naima

Saturn

How insensitive

20111112 Min, Kiselbach, Forsberg

The Searcher Bra tagning

Saturn

Ajsländer

Giant Steps

20111123 Min, Covello, Forsberg

You are my dream Bra tagning

Green doplhin street Take 1 Bra tagning

Green dolphin street Take 2

Beautiful love Bra tagning


