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1. Inledning 

När man säger att man håller på med sitt examensarbete låter det som att man håller på att 
blir klar med något. Därför känns det här konstigt för mig, eftersom jag absolut inte 
kommer att vara klar efter den här terminen. Utbildningen kanske tar slut, men för mig 
känns det som att jag knappt har börjat. Det har ändå varit tre lärorika år på KMH, och jag 
vill försöka skriva lite om saker som är viktiga för mig, trots att mina ord begränsar mig 
avsevärt. 

1.1. Syfte 
Syftet med det här arbetet är att jag ska utvecklas musikaliskt och som improvisatör, men 
också att utforska duoformatet som grund för improvisation. Jag vill alltså i det här arbetet 
försöka komma så nära musiken som möjligt. Jag vill komma förbi alla hinder och skapa 
dom bästa förutsättningarna för att göra musik. Vissa hinder är svårare att komma över och 
vissa kan ibland kännas oöverkomliga, men många går att förutse och förebygga. Jag 
kommer också att försöka lägga ord på mina tankar om musik och improvisation. 
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2. Bakgrund 

Jag har inget tydligt minne av varför jag började spela trummor. Men mitt första minne är 
nog ångesten, det bruna kakelgolvet, den skumma belysningen, mörkret utanför och den 
tunga dörren till bombskyddet där trumlektionerna tog plats. En oändlig halvtimme som 
måste uthärdas innan man fick åka hem och äta pannkaka med hallonsylt. Jag var sju år 
gammal när jag började trumma och hade i två år ett antal olika lärare innan jag började på 
Jakobstadnejdens musikinstitut. Under hela den tiden pågick det; ångesten inför veckans 
lektion och lättnaden efteråt. Jag kan idag inte minnas vad som fick mig att fortsätta, men 
jag gjorde det i alla fall och det är jag tacksam för idag. 

När jag äntligen fick börja spela i ensemble på musikinstitutet kände jag för första gången 
att det jag spelade hade en betydelse. Jag hade en viktig roll i bandet och plötsligt var det 
roligt att spela. Från och med det blev också trum- och teorilektionerna mer uthärdliga. 
Med tiden så blev musiken en stor del av min identitet. Jag började trivas i rollen som ”han 
som var bra på musik”. 

När jag var 12 eller 13 år visades ett tv-program med utvalda delar från Pori Jazz festival 
1986 med speciellt fokus på trummisar. Jag spelade också in programmet på VHS och såg 
det många gånger. Det här var mitt första möte med jazzen och trummisarna Art Blakey, 
Bob Moses och Jack DeJohnette. Dessa tre gjorde ett stort intryck på mig, även om jag 
kanske hade vissa svårigheter att ta in musiken och egentligen mest tyckte att de såg lustiga 
ut när dom spelade. När jag nästa gång besökte biblioteket lånade jag skivan I get a Kick 
out of Bu av Art Blakey and the Jazz Messengers. Jag lyssnade på den en del men kunde 
inte riktigt uppskatta den. Så jazzen fick fortsättningsvis hålla sig i bakgrunden till förmån 
för Red Hot Chili Peppers och dylikt. Men även om jazzen inte var mitt främsta intresse så 
fanns den ändå kvar, och min nyfikenhet blev större på lektionerna i Allmän 
musikkännedom. Låtar som Cantaloupe Island och Seven Steps to Heaven fångade min 
uppmärksamhet, och trots att jag inte riktigt ännu inte kunde begripa vad dom höll på med i 
solo-partierna så gillade jag att lyssna på teman. Under dom lektionerna kom jag också för 
första gången i kontakt med nordiska namn som Bobo Stenson och Jan Garbarek, vilka 
senare skulle komma att få mera utrymme i mitt musiklyssnande. 

Oscar Peterson var den som fick upp mina öron för jazzpiano. För första gången märkte jag 
att jazz inte behövde vara svårt. Hans bluesiga stil var lättare för mig att förstå sig på. Jag 
hade spelat in en konsert som sändes på tv, och likt den från Pori Jazz rullade den otaliga 
gånger i vår VHS-spelare. Ulf Wakenius och Niels-Henning Ørsted Pedersen som kompade 
gjorde också stort intryck på mig. 

När högstadiet närmade sig sitt slut stod jag inför ett ganska avgörande val. Skulle jag välja 
att gå Pedersöre gymnasium med dom flesta av mina kompisar, eller skulle jag välja att 
söka in till Svenska yrkesinstitutet (SYI) och kombinera med Jakobstads gymnasium? SYI 
hade en musikutbildning på gymnasienivå och fanns i samma hus som musikinstitutet. Jag 
bestämde mig för att göra antagningsprovet och tänkte att ifall jag kom in så skulle det bli 
mitt val. Och så blev det. Nu fick jag ägna mer tid åt musik och det trivdes jag med. Jag 
fick träffa fler musiker och fick spela mer än vad jag hade gjort tidigare, vilket var väldigt 
nyttigt. Pop/rock var fortfarande det jag helst spelade, men jag blev alltmer intresserad av 
jazz. Den lokala föreningen Jazzoo ordnade konserter eller jam sessions varje torsdag och 
det var nog en starkt bidragande faktor till mitt tilltagande intresse. Men också 
skolensembler och andra projekt som jag fick förmånen att delta i hade stor betydelse. 2008 
bildades kvintetten Off Track som jag fick vara en del av. Vi spelade låtar av t.ex. Miles 
Davis och Wayne Shorter men också eget material. Vi i rytmsektionen spelade också 
ganska mycket som trio. 

I SYI gjorde jag mitt första seriösa försök att skriva musik. Mestadels var det anknutet till 
skoluppgifter. Jag hade en viss rädsla för att plagiera, och det fick mig att hålla mig till 
redan existerande musik. Men då och då fick jag en idé värd att skriva ner och rädslan 
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övervanns av en nyfikenhet; nyfikenheten på hur det skulle vara att spela egenskriven 
musik. Skrivandet var dock, och är fortfarande, en mycket långsam process. 

Samtidigt som jag började spela mer och mer jazz spelade jag också regelbundet med 
gospelkören Jacob Gospel. Det har betytt mycket för mig. Jag fick spela med duktiga 
musiker, förbättrade min notläsning men också förmågan att höra vad som händer och följa 
dirigentens tecken. Det ledde också till att jag fick delta i några större gospelprojekt och -
konserter i nejden.  

Efter att jag hade fått min studentexamen och grundexamen i musik var det dags för 
värnplikten. Det var något som jag inte såg fram emot. Det finns en svenskspråkig brigad i 
Finland och det var dit min kompisar skulle. Jag var ganska säker på att inte skulle trivas 
med att springa i skogen med gevär i sex månader, så jag valde att söka in till 
Värnpliktsmusikkåren Lahtis istället. Det var ändå inte ett helt bekvämt alternativ eftersom 
man var tvungen att åka dit på antagningsprov och dessutom var tjänstgöringstiden minst 
nio månader och på finska. Men det kändes ändå som det bättre av dom två alternativen. 
Jag fick så småningom veta att jag hade blivit antagen och at jag skulle rycka in den 12:e 
januari 2009. Hösten 2008 tillbringade jag på Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad på 
musikpedagog-programmet. När den 12:e januari kom åkte jag till Hennala brigad i Lahtis 
och påbörjade militärtjänstgöringen. Dom sex första veckorna är lika för alla oberoende 
vilken typ av tjänstgöring man gör. Så jag fick stå ut med lite ”vanlig” militärutbildning 
innan vi började med spelandet. Jag vantrivdes nog den första tiden men det blev uthärdligt 
eftersom jag visste att det snart skulle bli bättre. När grundutbildningen var klar började vi 
öva inför paraderna och figurmarscherna. Vi som var pop/jazz musiker delades också in i 
mindre ensembler. Jag fick spela i jazzensemblen och en ensemble som spelade finsk 
dansmusik. Efter en tid började vi åka runt och spela. Jag hade ganska mycket fritid vilket 
jag nu önskar att jag hade utnyttjat bättre. Men trots att det var långtråkigt ibland så hade vi 
bra sammanhållning och överlag ser jag det som en bra tid. Vi var också i Tallinn och 
spelade och det i slutet av tjänstgöringen var i en vecka i Rotterdam. Det fanns också en 
viss tillfredsställelse i att representera den finska armén på ett mer konkret sätt ön att 
springa i skogen och låtsasskjuta.  

Yrkeshögskolan Novia var ett bekvämt sätt att fortsätta efter SYI. Utbildningen fanns i 
samma hus, till viss del var det samma lärare och samma människor som man hade spelat 
med tidigare. Dessutom behövde jag någonting att göra före och också efter 
militärtjänstgöringen eftersom den slutade mitt i höstterminen 2009. Men jag visste från 
början att det bara var en mellanlandning. Jag ville bort från Jakobstad och kanske också 
Finland och se nya ställen och träffa nya musiker. Men det var ändå en lärorik tid. Jag fick 
spela i många fina ensembler och gehörsundervisningen var mycket bra.  

När våren 2010 kom tyckte jag att det var dags att försöka komma in på en annan skola. 
Jag skickade in ansökan till Sibelius akademien i Helsingfors, Musikhögskolan i Malmö 
och KMH i Stockholm. Jag ville helst bort från Finland men visste inte vilken av de 
svenska skolorna jag föredrog. Men det blev inget svårt val eftersom jag kom in i 
Stockholm men inte i Malmö. Så då bestämde jag mig för att inte ens åka på inträdesprov 
till Helsingfors. Att komma till KMH var för mig väldigt nyttigt och spännande. Jag var 
inte längre den enda trummisen som spelade jazz och jag kom till den smärtsamma men 
också hälsosamma insikten att jag kanske inte var så bra som jag trodde. Men när den 
känslan hade lagt sig så insåg jag också vilken möjlighet jag hade att spela med fina 
musiker och vilket privilegium det är att få studera musik. Det var många nya intryck det 
första året, bl.a. att man här pratade om musik på ett sätt som jag inte var van med från 
tidigare. Här var det ett större fokus på det konstnärliga snarare än det teoretiska, vilket 
passade mig bra. 

Efter två år i Stockholm kände jag att jag behövde lite omväxling. Jag ansökte om att få åka 
på utbyte i Paris, och sommaren 2012 fick jag beskedet att jag hade kommit in. Jag var glad 
att jag skulle få möjligheten att se en ny stad och en ny skola. Men samtidigt fick jag en 
sorts musikalisk kris. Jag var omotiverad och oinspirerad och visste inte hur jag skulle 
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fortsätta min musikaliska bana. Så den här krisen präglade i princip hela min vistelse i 
Paris. Men trots det fick jag ändå ut en del av tiden. Jag lärde mig mycket om mig själv 
genom att träffa och lyssna på andra musiker. 

Efter fem månader i Paris kändes det skönt att komma tillbaka till Stockholm. När man har 
varit borta ett tag lär man sig att uppskatta det men har ”hemma”. I det här fallet var det 
bl.a. mitt egna övningsrum som jag hade saknat. Det fanns många bra saker med skolan i 
Paris men övningsutrymmen för trummisar hörde inte till dem. Min sista vårtermin på 
KMH har bestått mest av individuella lektioner med Raymond Strid och Klas Nevrin. 
Dessa lektioner har handlat mest om improvisation, vilket har varit väldigt viktigt för mig. 

Jag vill ännu nämna några musiker som har varit viktiga influenser för min musikaliska 
utveckling. Art Blakey var, som jag nämnde en av dom första jazztrummisarna som jag 
uppmärksammade, och han kom också senare att bli en viktig influens. Men den första 
jazztrummisen som jag verkligen uppskattade var Bill Stewart. Jag hörde honom med John 
Scofield trio på Umeå Jazz Festival 2006 och efter det var jag såld. Jag gillade hans sound 
och hans lekfullhet. På samma festival spelade också Brian Blade med Wayne Shorter 
Quartet och den konserten gjorde också stort intryck på mig. Senare upptäckte jag Ari 
Hoenig med sin otroliga energi och rytmsinne. Efter det började jag lära mig att uppskatta 
legenderna: Elvin Jones, Tony Williams, Philly Jo Jones, Roy Haynes o.s.v. Andra viktiga 
influenser var Jack Dejohnette, Jon Christensen, Paul Motian och fler. 

Det är inte bara trummisar som har inspirerat och influerat mig. Den polska trumpetaren 
Tomasz Stanko är troligtvis en av mina största inspirationskällor, både som kompositör och 
musiker. Hans sound och berättarförmåga gör att man sitter som fängslad. När jag först 
hörde hans ”...from the Green Hill” tänkte jag att det är precis sådan här musik jag vill 
skriva. Brad Mehldau och Kurt Rosenwinkel har troligtvis influerat mer än jag inser, och 
också Paul Bley nu på senare tid. Och det här är förstås bara några från en lång lista med 
influenser 

Det är svårt att nämna någon händelse som skulle vara speciellt betydelsefull för min 
musikaliska utveckling. Självklart betyder det mycket att ha fått studera på fina skolor med 
duktiga musiker och lärare, men allt som jag har varit med om har på något sätt format den 
musiker jag är idag. 
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3. Tankar om musik och improvisation 

3.1. Musik 
När jag var 18 år gammal ställde min dåvarande trumlärare mig en fråga; en fråga som jag 
inte var beredd på. ”Vad är musik?” Jag minns inte exakt vad jag svarade. Men jag minns 
att så fort jag hade svarat insåg jag att svaret inte var så enkelt. En allmängiltig definition 
på musik finns nog inte, och en sådan skulle knappast vara relevant. Men trots att det är 
något som är svårt att sätta ord på så har dom flesta sin egen uppfattning om musik. Och 
det är den som är den viktiga: den personliga definitionen, om än inte tydligt formulerad. 
När jag för sex år sedan fick frågan ledde den mig till den viktiga insikten att musik är mer 
än bara melodi och rytm, och också att det inte fanns bara ett rätt svar. Sedan dess har jag 
ständigt omdefinierat vad musik är för mig, och jag har alltid funnit att vilken formulering 
jag än kommit fram till så har den varit otillräcklig eller direkt felaktig. 

Enligt Platon och Aristoteles var musiken efterbildande. Det innebär att musiken, liksom 
andra konstarter, är en avbild av något. Det här påståendet ledde till att musiken 
jämställdes med övriga konstarter. Igor Stravinskij skriver om ämnet i sin bok Musikalisk 
poetik. Han nämner exemplet om hur vi kan uppleva t.ex. vinden som susar i träden eller 
bäcken som porlar som musik. 

Dessa ljudelement framkallar föreställningen om musik, men är ännu inte musik. Det 
hjälper inte att vi tycker om dem och inbillar oss att vi blir musikaliska när vi lyssnar 
till dem, och för ett litet tag t.o.m. skapande musiker, vi måste medge att vi har fel. 
Dessa löften om musik kräver insatsen av en människa för att infrias. (s. 20) 

Senare förtydligar han saken ytterligare. 

Jag konstaterar alltså att det finns elementär välklang, musikaliskt råstoff, behagligt i 
sig själv, som smeker örat och bereder oss en kanske fulländad glädje. Men på andra 
sidan detta passiva välbehag upptäcker vi den musik som låter oss ta del i den andliga 
verksamhet som ordnar, levandegör och skapar. Ty varje skapande handling springer 
fram ur en hunger som inte är hunger efter jordisk föda. När konstbegreppet fogas till 
naturens gåvor – då uppstår konsten. (s. 20) 

Han menar alltså: att vara som musik inte är samma sak som att vara musik. Visst kan vi 
njuta stort av den ”musik” som naturen skapar, men eftersom det inte finns en medveten 
konstnärlig handling bakom vill Stravinskij inte klassa det som konst. Ljud kan ändå i sig 
själva vara vackra, intressanta eller fängslande och väcka känslor inom oss. John Cage 
berättar i en intervju hur han älskar ljud precis som de är, och att han inte har några krav på 
att de ska vara någonting annat än just ljud. ( Se på youtube-länk ) 

I boken Om det sköna i musiken skriver Eduard Hanslick att musiken inte kan innehålla 
känslor, utan att det känslomässiga innehållet läggs in av lyssnaren.  

För att komma på fast mark måste vi allra först skoningslöst dela på sådana där gamla 
metaforer: viskningen? Ja – men inte »längtans»; stormen? Förvisso, men inte 
»kamplustens». Faktiskt kan musiken uttrycka det ena, men inte det andra; den kan 
viska, storma, brusa – men kärleken och vreden lägger bara vårt hjärta in i den. (s. 17) 

Idag tänker jag att musik är, som Hanslick uttryckte det, ”tonande rörliga former”. Sedan 
kan man ha lite olika utgångspunkter, men jag utgår från att musiken, liksom andra 
konstformer, är avbildande. Jag anser att lyssnaren har nyckelrollen i frågan om huruvida 
musiken har ett innehåll eller inte. Lyssnaren ger musiken dess estetiska värde. Som 
musiker agerar jag ju givetvis också som lyssnare; åtminstone i bästa fall. 

Det har länge debatterats om musik och dess innehåll, men sist och slutligen är det bara ens 
egen åsikt som räknas. Man kan argumentera hur länge som helst om detaljer i ämnet, men 
väldigt sällan ändrar det vad man faktiskt upplever som musik. Vi har någon sorts behov av 
att kategorisera och lägga saker i fack för att vi ska kunna känna oss trygga. Men det är 
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nyttigt och intressant att fundera på. Det är heller inte alltför lätt att skriva och formulera 
sina uppfattningar, men tankarna från tänkarna ovan har hjälpt mig att få en lite klarare bild 
av vad musik är. 

3.2. Improvisation 
Att ägna mig åt friimproviserad musik är något som är relativt nytt för mig. Det var först 
när jag började på KMH som jag träffade människor som sysslade med det. Till en början 
förstod jag mig inte den typen av musikaliskt uttryck. Det var så avlägset från allt jag hade 
gjort tidigare. Men när jag bildade min kvartett under första terminen på skolan märkte jag 
ganska snabbt att min musik tillät en viss frihet. Daniel Angebrand, Johan Graden och 
Adam Grauman var mina medmusikanter och samtliga är mycket goda improvisatörer, så 
jag behövde inte oroa mig när vi började ge de improviserade partierna större utrymme. 
Den här kvartetten bidrog starkt till att mitt intresse för improvisation ökade. 

Den ”fria” improvisationen har för mig blivit det område där jag känner att jag bäst kan 
uttrycka mig musikaliskt. Riktigt fritt kommer det nog aldrig att bli eftersom jag är bunden 
av min teknik, mina mentala hinder och också på ett sätt av alla influenser jag har fått av 
musik jag lyssnat på. Men det är i improvisationen som jag får utlopp för det som är jag, 
det som har skapats i mig, utan att behöva bekymra mig om idiom, metrik o.s.v. Dock kan 
sådana parametrar dyka upp i improvisationen, men då förhoppningsvis p.g.a. en 
musikalisk impuls och inte p.g.a. vad jag tror att är ”rätt”.  

Fri improvisation, för mig, innebär inte nödvändigtvis musicerande helt fritt från idiom och 
parametrar som metrik och tonalitet. För mig betyder fri improvisation snarare kravlöst 
skapande, som kan ta en både till outforskade och mer välkända platser. Att bli friare i sitt 
spel är en lång process, och man märker hela tiden nya saker som man är bunden av. Jag 
tror att det egentligen bara handlar om att för ett tag kunna glömma bort det som binder och 
låta det som finns inom en komma ut.  

En av dom bättre sakerna med att börja på KMH var att här pratades det mera om det 
abstrakta i musiken, det som är svårt att sätta ord på. Det gjorde mig mer medveten om 
skapandeprocesser och mig själv i mitt musicerande. När Stephen Nachmanovitchs bok 
”Spela fritt” introducerades för mig var det mycket som föll på plats. Speciellt att läsa om 
hindren för improvisation var nyttigt. Nu såg jag mycket av det som jag själv kämpade med 
svart på vitt. Även om jag fortfarande kämpar med samma hinder så är det lättare när man 
vet vad man kan försöka förebygga.  

3.2.1. Hinder 
Nachmanovitch beskriver i tre kapitel vad som kan hindra oss från att ”spela fritt”. I 
kapitlet ”Barndomens slut” skriver han om hur att växa upp kan skada vår kreativitet. 

Denna klara, djupa röst är latent i oss från tidigaste barndom, men den är bara latent. 
De äventyr och svårigheter och till och med det lidande som är förknippat med att 
växa upp kan medverka till att utveckla eller locka fram denna självständiga röst, men 
oftast begraver de den. (s. 114) 

Skolan, media och populärkulturen tenderar oftare att skapa konformitet istället för att 
uppmuntra individuell utveckling. Den lekfulla kreativiteten vi har som barn försvagas och 
vi likformas så småningom till mer ”förutsägbara samhällsmedlemmar”. Nachmanovitch 
skriver vidare att de färdigheter som lärs in kan bli ett hinder för det kreativa uttrycket. 

Ett av många moment 22 inom kreativitetens område är att man inte kan uttrycka sin 
ingivelse utan färdighet, men om man är alltför upptagen av den professionella 
färdigheten, undanröjer man möjligheten att kunna överlämna sig åt misstaget, vilket 
är essentiellt för ingivelse. (s. 116) 

Jag har många gånger kommit på mig själv med att ha slagit på autopiloten i vissa 
musikaliska situationer. Under åren har man samlat på sig en mängd olika intryck från 
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skolan, musik som man har lyssnat på och övningar som man har gjort, så man har en 
ganska stark uppfattning av hur det ”borde” låta. Eller så använder man sig av delar ur sin 
musikaliska vokabulär som har funkat i liknande situationer tidigare, och försöker 
återskapa en viss känsla. Vad man istället borde göra är att lita på sina instinkter och tro att 
ens musikalitet kan ta en igenom vad man ställs inför. 

I de följande kapitlena, ”Onda cirklar” och ”Det dömande spöket”, skriver Nachmanovitch 
om vårt inre feedback-system och vilka konflikter som kan skapas inom oss under den 
kreativa processen. 

Inom ett friskt feedback-system står försök och misstag (trial and error) i ett lättsamt 
förhållande till varandra och vi korrigerar oss utan att ägna saken en tanke. De flesta 
av kroppens signalsystem för återkoppling är undermedvetna av det goda skälet att 
ständig övervakning av värden måste få effekt utan dröjsmål, inblandning eller 
spänningar åstadkomna av att ens ego lägger sig i saken. (s. 126) 

Men när egot kommer in i bilden skapas konflikter. Ständigt korrigerande kan leda till 
frustration och självtvivel, vilket i sin tur kan leda till att man väljer att spela säkert istället 
för att ge efter för sina ingivelser. Egot vill också styra och ha rätt men, som 
Nachmanovitch skriver, ”i livets och konstens kraftspel har vi aldrig rätt, vi förändras, vi 
rör oss i cirklar.” (s. 126) 

Ett, för mig, alltför bekant hinder är rädslan för att det jag gör inte är tillräckligt bra; 
hindret som i boken nämns som ”det dömande spöket”. Det är lätt att börja tänka på vad 
andra tycker om ens prestationer eller jämföra sig med andra. När man börjar tänka i dom 
banorna är det ganska säkert att man får svårigheter att uttrycka sig fritt. 

3.2.2. Öppningar 
Ovillkorlig kapitulation råder, när jag fullt ut inser – inte i tanken men i benmärgen – 
att det som konsten eller livet lagt i mina händer är större än mina händer, större än 
någon medveten förståelse som jag kan ha om detta, större än någon förmåga som kan 
vara enbart min. (s. 142) 

Som tur är finns det öppningar för oss att komma förbi våra hinder, och så här skriver 
Nachmanovitch om den första av ”öppningarna”, kapitulationen. Det som är viktigt när 
man känner att man blir blockerad är att man inte hänger upp sig på hindret eller försöker 
skjuta undan det, menar han. Det klokaste är att acceptera att det finns där och sedan gå 
vidare. Det här hör också ihop med den andra öppningen som nämns, nämligen tålamod. 
Alla svårigheter som vi går igenom är viktiga steg i processen att nå det fria skapandet. 

Frukterna av improvisation, komposition, författarskap, uppfinnande och upptäckande 
må mogna spontant, men de växer i mark som vi först har plöjt, gödslat och skött i 
tron att de ska mogna i naturens egen takt. (s. 147) 

Mognad, den sista av öppningarna som Nachmanovitch skriver om, är också 
sammankopplad med de föregående. Ibland när man övar på en sak kan man känna att man 
har kört fast. Hur man än vrider och vänder på det får man ingen ordning på det och man 
börjar se det som ett problem. I sådana fall kan det vara klokt att bara lägga det åt sidan en 
tid och fokusera på något annat. När man sedan efter en tid tar upp det som man tidigare 
sett som ett problem, kan man upptäcka att det inte verkar så svårt längre. Många gånger 
har jag själv märkt hur viktigt det är att få distans till problem och att sedan kunna ta sig an 
det med ny energi och inspiration. Ibland är tid allt som behövs, tid att mogna.  

Den skönaste känslan är när man, om än bara för ett kort ögonblick, upplever det totalt fria 
skapandet, fritt från alla hinder och krav. Det är på grund av dessa ögonblick jag håller på 
med musik, ögonblicken då musiken strömmar fritt genom mig. Det är de ögonblicken som 
gör alla svårigheter värda att gå igenom, och de som gör mig så oerhört tacksam att få 
jobba med musik. 
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4. Inspelningssessionerna 

Jag har alltid gillat att spela i små konstellationer. Kommunikationen blir mer direkt och 
det är lättare att få en överblick över helheten. Speciellt duo-formatet är något som jag är 
intresserad av så därför valde jag att utforska det mera i det här projektet. Jag frågade Johan 
Graden ifall han ville vara med, eftersom jag har spelat med honom tidigare i min kvartett 
så jag visste att jag skulle få allt musikaliskt stöd jag behövde. Speciellt när man spelar duo 
är det viktigt att man kan stöda och lyfta varandra. 

4.1. Förberedelser 
Jag valde att göra inspelningarna i ett av skolans ensemblerum för att kunna jobba utan 
tidspress. En annan orsak var också möjligheten att kunna ha flera inspelningstillfällen. 
Som inspelningsutrustning hade jag min dator, ljudkort och mikrofonerna som jag använde 
var att Oktava stereopar. Mikrofonerna placerades i rummet så att dom var lite närmare 
pianot än trummorna för att på så sätt få en lite bättre balans på inspelningen. 

En viktig grund för mitt arbete var mina lektioner med Klas Nevrin och Raymond Strid. De 
var viktiga för min utveckling som improvisatör. Med Klas laborerade vi med parametrarna 
volym, hastighet, klang och motiv. Vi gjorde också övningar där vi jobbade med att skapa 
kontraster och pratade en hel del om improvisation, koncentration och att lyssna. När jag 
jobbade med de här sakerna med Klas och på egen hand i mitt övningsrum märkte jag 
ganska snabbt resultat i mitt spel. Jag märkte förbättringar i min lyssning och i min 
förmåga att följa impulser. Med Raymond var det huvudsakliga analyserande och 
diskussioner om musik. Vår första lektion gick åt till att spela och diskutera. Andra 
lektionen åkte jag hem till hans hus. Där fick jag höra ett litet urval från hans stora 
musiksamling. Vi pratade och analyserade, och jag fick många lyssningstips inom den 
europeiska friimproviserade musiken. Också hemma hos honom spelade vi lite. Förutom 
att det var roligt att prova hans trummor med kalvskinn och gamla Zildjian cymbaler så 
gjorde vi också några nyttiga reaktionsövningar. Han gjorde mig också medveten om mitt 
ibland ofrivilliga användande av fötterna. Överlag har dessa lektioner gett mig en bra 
inblick i improvisation och i mitt eget spel. 

Innan Johan och jag började spela in träffades vi några gånger för att spela ihop oss. Trots 
att vi hade spelat tillsammans tidigare så var det ett tag sedan i och med min vistelse i 
Paris. Det var också första gången vi skulle spela som duo. På våra övningstillfällen testade 
vi några de övningar som jag hade jobbat på med Klas och Raymond, men vi spelade också 
mycket utan bestämda ”regler”. Jag märkte snabbt att piano var ett tacksamt instrument att 
spela duo med på grund av dess dynamiska bredd perkussiva egenskaper. Och Johan är bra 
på att utnyttja instrumentets olika användningsmöjligheter.  

4.2. Inspelningsdagarna 
Första inspelningstillfället var på lördag den 20:e april. Då spelade vi in sammanlagt sju 
improvisationer och en av mina egna kompositioner. Vid andra tillfället, 24:e april, spelades 
ytterligare sju improvisationer in. Mitt enda mål för just inspelningssessionerna var bara att 
göra så mycket fin musik som möjligt. Jag hade inte någon bestämd mängd improvisationer 
utan vi spelade tills vi kände att orken sinade. 

Innan första tillfället var jag ganska nervös. Både för att tekniken skulle krångla och för att 
50 % av det musikaliska ansvaret låg på mig. Men efter att vi hade kommit igång så 
ersattes nervositeten med ett lugn och en visshet om att det vi gör räcker till. Nu när jag i 
efterhand lyssnar på materialet är jag väldigt nöjd med resultatet. Men jag kan ibland 
märka en viss osäkerhet i mitt spel. Jag märker att jag hellre följer än leder, och ibland när 
pianot tystnar skiner min osäkerhet igenom. Men överlag hade vi ett fint samspel och 
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musiken som skapades är något som jag verkligen kan stå för. Andra tillfället kändes 
ganska bra redan från början och nyfikenheten fanns kvar. Att jag själv skötte det tekniska 
var nog en lugnande faktor. Det var bara att trycka på Rec och så visste jag att det rullade. 

4.3. Det inspelade materialet 
Här kommer jag att försöka beskriva och analysera några av de improvisationer som jag 
gillar. De övriga har utelämnats här på grund av att de kanske inte ger samma 
helhetsintryck eller inte har lika starkt uttryck som de som jag beskriver nedan. Att skriva 
om alla känns också överflödigt eftersom flera är av likadan karaktär, och det skulle bli en 
aning repetitivt att beskriva varje improvisation. Därför har jag här valt ut några som jag 
tycker representerar vår musik på ett bra sätt. 

4.3.1. Improvisation 1 
Innan vi började med första improvisationen sade vi ingenting, utan så fort allting var 
riggat satte vi igång. Improvisation 1 tycker jag har en bra linje, den börjar lugnt, växer i 
intensitet för att sedan avta mot slutet. De musikaliska idéerna vävs samman på ett 
organiskt sätt vilket leder till en bra helhetskänsla. Johan inleder med en långsam single 
line-melodi och jag börjar på cymbaler och därifrån växer resten fram. De två stämmorna 
är följsamma och ingenting sticker ut. 

4.3.2. Improvisation 3 
Improvisation 3 är en av dom längre, fem och en halv minut lång. Formmässigt kan man 
dela in den i fyra delar. Första delen inleder jag själv med mallets på pukor och Johan 
kommer så småningom in med klanger i pianots höga register. Trummorna håller sig som 
en matta under pianot som långsamt konstruerar ett sorts tema som byggs på en kort 
melodisk idé. Nästa del inleds när Johan går över till att spela två-stämmigt över hela 
pianots register som senare övergår i andningslika, drömska fraser. Jag har svängt på 
klubborna och spelar nu på trummornas skinn och kanter. Det här glider smidigt över i 
nästa del som består av regnlika cymbaler och ett intensivare pianospel. Pianot återknyter i 
till det första ljudlandskapet i den avslutande delen som låter en andas ut. Också i denna 
improvisation är alla övergångar och skiften smidiga och omärkliga. Resultatet blir ett 
mycket intressant stycke i fyra delar som ändå låter som en helhet. 

4.3.3. Improvisation 4 
Improvisation 4 är en av dom spretigare tagningarna. Här fokuseras mest på klickande och 
gnissel, och det skapas ett spännande ljudlandskap. Intensiteten hålls ganska jämn i ungefär 
två minuter tills den avtar, för att sedan plötsligt gå in i improvisationens klimax. Det pågår 
i en knapp minut innan stycket avslutas ganska abrupt. 

4.3.4. Improvisation 5 del 2 
Den femte improvisationen valde vi att dela i två delar. Orsaken till det var att de två 
halvorna hade höll ganska hög intensitet och vann på att kortas ner. De passade också bra 
som två individuella stycken. Den andra delen av är den intensivaste kanske den mest 
intensiva av alla improvisationer. Den börjar med ett kort virvelintro som går över till ett 
klickande på trumkanter och virvel. Johan kommer så småningom in och därifrån växer 
energin i ungefär en minut. I slutet avtar intensiteten snabbt och slutar med ett tydligt 
avslag. Kort, koncist och effektfullt. 

4.3.5. Improvisation 10 
Inledningen till improvisation 10 är väldigt luftig med cymbaler, klick och långa 
pianoklanger. Så småningom börjar trummorna spela tätare medan pianot håller sig kvar 
vid dom långa klangerna. Efter ett tag byter pianot till något kortare klanger med kortare 
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mellanrum mellan insatserna, och tonar sedan bort lite innan trummorna. Jag tycker att 
improvisationen hålls intressant trots så få och små ändringar på fyra minuter. 

4.3.6. Improvisation 14 
Improvisation 14 var den enda som vi bestämde någonting om. I slutet av improvisation 13 
hade vi kommit in i en sort ”plockande” och plingande ljudbild som vi gillade, så vi 
bestämde oss för att använda den som grund för nästa improvisation. Improvisationen är ett 
två minuter långt ljudlandskap. Vi hittade ett enhetligt sound och ibland är det svårt att 
avgöra vem som gör vad, vilket jag gillar. Efter drygt en minut stannar plockandet upp ett 
ögonblick för att sen rulla vidare till ett tydligare avslut. 

4.3.7. Seinäjoki 
Seinäjoki, som jag kallar min komposition, kom till under min tid i Paris. Den skrevs med 
förvånansvärt lite möda. Den ursprungliga idén var ett Bbm/F som gick till ett 
Gbmmaj7(b5), och därifrån växte resten av temat fram naturligt. Det är en åtta takter lång, 
koral-lik komposition. När vi spelade in den bestämde jag att Johan skulle hålla sig till 
temat, men att han fick förhålla sig ganska fritt till det, medan jag ”målar” runt det. Vi 
spelade formen tre varv, men vi bestämde oss för att klippa bort det sista temat eftersom 
det kändes naturligare att sluta där. 

4.4. Övriga reflektioner 
Varje gång jag lyssnar på våra inspelningar märker jag nya saker, och min uppfattning om 
vilka som är ”bra” ändrar ständigt. Så ifall jag hade skrivit mitt arbete vid en annan 
tidpunkt skulle jag kanske ha valt att beskriva andra improvisationer och lyft fram andra 
kvaliteter. 

Att spela i duo kan vara både lätt och svårt. Det är lätt ifall man gör det med någon som 
man trivs att spela med och ifall man hela tiden klarar av att fokusera på musiken. Ifall man 
tappar koncentrationen faller allt direkt. För mig har det under de här inspelningsdagarna 
varit mestadels lätt. Jag har fortfarande mycket att lära mig om improvisation, men det fina 
är att jag inte behöver vänta. Under tiden jag har gjort det här projektet har jag märkt att det 
går att göra fin musik trots alla mina brister. 
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5. Avslutning 

Mitt syfte med det här arbetet var att komma närmare musiken och att utvecklas som 
improvisatör. Det har varit en intressant process, och jag har lärt mig mycket på vägen. Jag 
är mycket nöjd med inspelningarna och jag förvånades över vad vi lyckades åstadkomma. 
Samspelet med Johan upplever jag att har funkat väldigt bra. Vi pratade inte så mycket om 
vad vi skulle spela innan men det kändes inte som att det behövdes heller. Det är onödigt 
att ändra på ett vinnande koncept. 

Ifall jag skulle ha haft mer tid skulle jag gärna ha jobbat mer med kontraster på olika sätt. 
När jag lyssnade på inspelningarna efteråt lade jag märke till att vi spelade ganska mycket 
med varandra och skapade sällan kontraster. Jag hade också gärna lagt lite tid på 
soloimprovisationer. Men resultatet av det som gjordes kunde knappast ha blivit bättre, 
mycket tack vare omständigheterna men mest tack vare dom intressanta musikaliska 
dialogerna. 

Jag tycker att jag har uppnått mitt syfte. Jag lyckades undvika många hinder som stress och 
nervositet genom förberedelser och val av inspelningslokal. Det har gjort att det har varit 
en ren glädje att skapa musik. Under våren så har jag också genom det här projektet och 
genom mina lektioner kommit ganska långt och utvecklats mycket som improvisatör. 

Som musiker blir man ju aldrig klar, och när man ständigt utvecklas så måste det vara resan 
som är målet. Men jag är oerhört glad att jag har genomfört det här arbetet och att jag har 
inspelningar som jag stolt kan visa upp. 
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