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1. Inledning 

Jag hade tänkt ofta och länge på att försöka mig på att fixa en stor konsert. Med 
mycket folk och mycket musik. Vad passar inte bättre än att fixa det på sin 
examenskonsert? Nu är det dags att gå ut skolan efter många, många år. Nu ska 
man på något sätt visa upp vad man har lärt sig och vem man är. 
Låter hårt. Jag vet inte om jag kommer att visa upp vad jag har lärt mig, men 
förhoppningsvis kommer jag att visa en del av vem jag är. Trots att jag går en 
jazzmusiker-linje så har jag dock valt att inte ha så mycket fokus på jazz eller ens 
mig själv som pianist. Jag skriver en hel del musik med utrymme för improvisation 
men jag brukar känna att eftersom jag har skrivit musiken så kan jag lämna plats åt 
andra personer som jag valt för att tolka musiken. Det är väldigt mycket av det 
tankesättet i mitt examensarbete. Jag har skrivit musiken och gjort arrangemangen, 
sen vill jag bara höra fantastiska musiker framföra den.  
Förra året så startade jag ett band som heter Sture Kvintett. Det var två saxofonister 
+pianotrio. Det var fantastiskt. Jag blev väldigt nöjd med musikerna, låtarna, 
konserterna och inspelningarna. Jag kommer att fortsätta spela med den gruppen så 
länge dom vill, efter examen. 
I mitt examensarbete så har jag valt att använda mig av den gruppen och de låtarna, 
men med en viss tillökning. Tänkte spela med fem blås istället för två.  
Några nya låtar blev det, men det var mest fokus på att arrangera upp gamla låtar 
för en större sättning. Jag valde musiker med omsorg och innan vi ens börjat repa 
kunde jag tänka mig att det skulle låta fantastiskt.  Det är grymma 
improvisationsmusiker och bra sektionsmusiker. Med den lite friare komptrion så 
känns allt tryggt och bra. Fokuset i arbetet har legat på att ha en konsert som skulle 
ligga i slutet av läsåret. Konserten har två set och den första gruppen är alltså 
"Sture Oktett". Den andra delen av konserten kommer vara lite annorlunda från den 
första. Fortfarande ganska stor grupp dock. Jag hade under sommaren och hösten 
skrivit musik tillsammans med en god vän vid namn Isabella Lundgren som är 
sångerska. Musiken växte på oss båda och känns väldigt stark för oss. Sin egen 
musik är svår att beskriva, men det är lite influenser från artister som Joni Mitchell, 
Norah Jones och liknande. Det rör sig alltså om lugn piano/sång-musik. Detta set 
består av leadsång, fullt komp (pi, git, bas, tr), stråkkvartett och två körsångare. 
 
Som man kan förstå här så ligger det största jobbet i mitt arbete vara arrangering av 
blås och stråk. Och att fixa ihop rep med alla involverade människor. 
Arrangerandet kändes relativt lugnt. Att ordna rep var mer en stressfaktor. 
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Med dessa två olika grupper så känner jag att jag visar mycket av mig själv. Min 
stora förhoppning var att helheten av konserten kommer kännas sammanhållen och 
inte spretig. Eftersom det är jag som har skrivit all musik så hoppades jag att det 
kommer lysa igenom som en röd tråd. 
 
Det skriftliga arbetet kommer inte vara så djupdykande inom vad musik är för mig 
eller min syn på jazz/improvisation, utan jag beskriver mest min väg fram till 
denna konsert som blir det slutgiltiga målet i arbetet. Jag har även med en del 
tankar om ångest och prestation inom musik som dyker upp under min musikaliska 
bakgrund. 
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2. Min musikaliska bakgrund 
 
Mitt namn är Marcus Sturewall och jag är 26 år. Jag känner mig relativt ung trots 
att alla musiker som börjar på skolan varje år är ungefär 7 år yngre. 
Jag var ganska sen med att upptäcka vad jag ville göra inom musik. Att jag ville 
syssla med musik överhuvudtaget upptäckte jag ganska snabbt. 
Min fördel i mitt musicerande har vart att jag har utvecklats snabbt genom 
envishet. Det händer ofta att jag blir besatt inom något område och det blir då det 
enda jag tänker på. Min nackdel är att jag har dålig rutin. Att satsa stenhårt en liten 
period, sen halka in i något annat en period, sen tillbaka till att satsa stenhårt på 
något. Jag hade gärna spätt ut allt lite mer. 
 

Början 
När jag var 10 år så gick jag på den traditionella uppvisningen på Musikskolan i 
Karlstad där de visa upp vad det finns för olika instrument. Jag sneglade lite på 
dom coola instrumenten: elgitarr, elbas och trummor. Jag blev lite mer fascinerad 
av de lite "mesigare" instrumenten. Cello kikade jag lite på och en klarinett testade 
jag att spela på. Jag var en av de få som fick ljud i instrumentet. Någon dag senare 
sa jag till min mor att "Jag vill nog börja med klarinett ändå." Jag minns faktiskt 
inte varför. 
Jag övade sällan och tyckte verkligen inte det var kul. MEN jag fortsatte... 
VÄLDIGT länge. Jag fann min stora glädje i instrumentet genom att spela till 
playalong-skivor som mina föräldrar köpte.  
 

Högstadiet 
Min pappa spelar akustisk gitarr och piano och mamma spelar akustisk gitarr. Båda 
på väldigt amatörnivå. Runt åttan på högstadiet så sålde pappa vårt piano som vi 
hade i vardagsrummet och köpte istället en Casio-synth. Vilket blev någon slags 
vändning i min musikaliska karriär. Hade varit lite coolare om det hade varit 
tvärtom, om han hade köpt ett piano och jag hade blivit intresserad. Man kan säga 
att början av min musikaliska karriär är ganska ocredig i en musikers ögon. Många 
har historier om hur deras föräldrar visade jazzskivor och man blev intresserad och 
fascinerad av konceptet om Improvisation! VILKEN FRIHET! Eller att man 
lyssnade och spelade klassisk musik från när man var 2 år gammal och sedan 
upptäckte på egen hand att man kan gå ifrån noterna för att hitta på i stunden vad 
man hör inom sig. När pappa kom hem med Casio-synthen i åttan så tyckte jag att 
DEMO-knappen, som presenterar ljuden, var hur bra som helst. Jag försökte planka 
några av dom småfula melodierna som spelades av ett halvtaskigt saxsound. Och 
man såg i en display vad synthljuden tog för ackord. Lärde mig några av dom utan 
att fatta vad jag höll på med. Senare lärde jag mig ta några ackord på egen hand. 
Visste fortfarande inte vad ackorden hette eller ifall jag spelade i tonart. 
Jag tror att det är ungefär i denna tid som min största idol även vad Robert Wells. 
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Lärde mig då att spela lite boogie-woogie i C-dur. Det ska göras klart här att 
ingenting jag spelade lät speciellt bra. 
Jag fick i julklapp av mina föräldrar en Robert Wells-notbok. Med massa låtar från 
Rhapsody in Rock. Det var lite för svårt för mig då. Kunde lite noter genom 
klarinetten men eftersom jag var självlärd på piano så hade jag ingen koll på teknik 
eller fingersättning osv. Jag började runt den här tiden spela med folk för första 
gången. Märkte direkt att det var det jag ville göra. Jag ville spela ackord med folk, 
det var min totala musikaliska njutning. Jag blev ganska bra på det väldigt fort och 
gick om min käre fars pianoskills på bara några månader. 
 
Det närmade sig gymnasieval och den klassiska högstadieångesten kröp närmare. 
Jag fick höra att man kunde gå musikutbildning och visste att jag ville gå det. 
Jag visste först dock inte att man var tvungen att välja ett instrument. Så när jag sa 
till min klarinettlärare att jag ville gå estet-musik på gymnasiet så sken han upp  
"-Va kul! På klarinett då förstår jag?". Jag kände väl att jag inte riktigt hade något 
val. Kunde ju bara spela några ackord på piano. 
 

Gymnasiet 
blev min stora räddning i mitt musikliv. Jag märkte helt plötsligt att det fanns folk 
precis som mig! Jag fick väldigt många nära vänner efter bara några dagar, som jag 
har kontakt med även idag. Ännu en gång kände jag mig väldigt ocool när mina 
vänner hade sina häftiga elgitarrer och jag själv gick runt med min lilla 
klarinettportfölj, lite halvt missnöjd. Hade träblåsensemble och min klarinettlärare 
märkte ganska fort att jag inte gillade att spela, så lektionerna blev en timme av 
konstig stämning. Övade aldrig på klarinetten.  
Men jag hade piano som bi-instrument som då var mycket mer lockande. För första 
gången fick jag lära mig spela på riktigt! Jag fick lära mig ta en C-durskala och lära 
mig noter. Jag kunde inte varit lyckligare! Jag lärde mig ganska fort att bli en 
hyfsad pianist och började spela i "rock/pop-ensemblerna" på piano. Jag var väldigt 
glad över att jag fick spela med folk, det blev min stora passion. Till andra året på 
gymnasiet så valde jag att söka över till piano. Spelade Robert Wells Rhapsody in 
Rock nr 1. Folk (och jag) tyckte jag var helt otroligt bra.  
 
På gymnasiet så var jag den enda afro-pianisten. Hade ingen konkurrens, jag fick 
spela med alla. Jag fick otrolig hybris och trodde att jag var mycket bättre än vad 
jag var, vilket jag fick skit för senare. P.g.a detta så övade jag inte jättemycket. Vet 
inte varför, var nog inte smartare än att att jag trodde att det jag redan kunde på 
något sätt räckte? 
 
Jag var väldigt stil-lös under gymnasiet. Jag älskade att spela musik, oavsett genre. 
Och älskade att spela med folk, oavsett vilka det var.  
Detta är något jag har försökt behålla som inställning, att hålla ett öppet sinne 
oavsett musik och människor. Tycker det är sunt och jag märker att folk gillar att 
spela med mig för detta. Det är förstås dumt att pressa fram något sådant. Gillar 
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man att bara spela bebop tycker jag att man ska göra det, och spela med folk som 
spelar stilenligt, om det är det man vill. Men så länge man inte dömer ut någon 
annan männisika/musiker för vad de vill göra. 
 
Men tillbaks till MIG! 
Gymnasiet var som sagt en fantastisk period både socialt och musikaliskt. 
Men nu kommer vi till denna verklighetsbild som slog mig och min hybris i 
ansiktet. 
Pratar förstås om sökningar till folkhögskolor. För det första fick jag reda på att det 
enda linjerna man kunde söka var Jazz eller Klassisk musik. Detta fick jag reda på 
endast några månader innan sökningsdags. Jag som spelade så mycket och som var 
så bra behövde väl inte oroa mig för hur det skulle gå efter gymnasiet?! 
Men här började jag få min panik. Jag kunde inte spela jazz alls. Jag visste vad det 
var. Det fanns ett gäng i klassen som bara spelade jazz och som var riktigt bra. 
Jag började prata lite med dom. Jag fick även en afrolärare i piano i trean. Han var 
dock inte pianist i grunden utan lite mer alltiallomusiker -gitarr, piano, sång. 
Trubadur-kille. Han lärde mig några ackord och berättade om konceptet med 
improvisation. Jag kunde verkligen inte. Det var för svårt och jag hade för dåligt 
tålamod. Att spela ackord i pop-låtar kom man ju mycket lättare undan med! 
Jag lyckades väl iallafall få det att låta sådär på sin höjd.  
Sökte 5 olika skolor. Hade hört talas om Lunnevad som skulle vara bra, och fick 
för mig att där ville jag verkligen gå. Det blev mitt stora mål. Sökte dit först. Blev 
7e reserv. Nu började jag tänka. "okej… jag är nog inte så jävla bra." Blev riktigt 
ledsen, men åkte på de andra sökningarna. Om och om igen fick jag riktigt dåliga 
reservplatser. Till slut så fick jag ett samtal (från skolan jag minst ville komma in 
på) om att jag hade kommit in.  
Skolan låg i Växjö. Kände inte en enda människa som gick där, eller som skulle 
börja där och kände inte någon som hade gått där. Var inte jättetaggad men var 
ändå glad att jag fick fortsätta spela musik. 
 
I slutet av mitt tredje år och under sommaren innan den jobbiga flytten hade jag 
även börjat spela i ett riktigt band. Jag började skriva musik för första gången och 
vi var goda vänner och hade riktigt kul. Vi hade inga spelningar men repade och 
var glada. Vi kallade oss för Bara På Låtsas. Blev ännu en ångestfaktor i att flytta 
bort till Växjö. 
 
 

Folkhögskola 
Jag har gått fyra år på folkhögskola. Det kan låta mycket, men för en musiker som i 
stort sätt bara har spelat ackord i grupp så var varenda år mer än välkommet. 
Folkhögskola blev något som växte otroligt mycket på mig. Jag var förstås livrädd 
till en början när man inte kände en enda människa osv. Men när allt väl kom igång 
så var det helt fantastiskt. Bara musiklektioner, trivsam och kreativ miljö, vänliga 
människor. Framförallt mitt första år på folkhögskola visade sig vara viktigt för 
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mig. Här kom jag på vikten av övning. Jag gled som sagt ganska mycket igenom 
gymnasiet i och med att jag var den enda afropianisten. Och nu skulle jag börja 
spela jazz. Det var inte riktigt där mitt självförtroende stod som högst. Jag hade 
inget val, nu var det dags att börja öva. Jag hade fortfarande inte hittat någon 
jättebra strategi för det, men att jag satte mig i övningsrummet i flera timmar 
gjorde att jag iallafall kom in i det. Jag spelade några teknikövningar som jag hade 
fått på gymnasiet om och om igen och låtar som jag fick av mina lärare. 
 
En stor inspirationskälla för mig blev Mattias Welin som var baslärare där. Jag 
hade han i ensemble och i bi-instrument (elbas). Jazzen började växa inom mig. 
Från att ha varit något som jag var tvungen att kunna för att fortsätta studera musik, 
så hade det blivit något som faktiskt var ganska kul. Och här märkte jag mer och 
mer att ju bättre jag blir ju roligare är det att spela. För det är inte kul att spela jazz 
när man tappar form, har dålig koll på harmonik, dålig time. Det var väl både 
moroten och ångesten med jazzen för mig. Det kunde vara någon så otrolig ångest. 
Att veta på en konsert att om 4 takter ska jag ha solo i en låt som går alldeles för 
snabbt och har alldeles för svåra ackord för mig. Som tur var (?) hade jag kvar en 
gnutta hybris från gymnasiet och trodde ofta att jag var bättre än vad jag var. Så 
även om jag inte kunde spela många saker så gjorde jag det ändå. 
 
Mitt andra år var det ännu en gång dags för dessa ångestfyllda sökningar vilket 
blev en stor ansiktssmäll igen. 
Jag sökte IE-jazz i Malmö, Gbg och Sthlm. Fick reda på samma dag att jag inte 
gick vidare i varken Malmö eller Gbg… Detta blev min största besvikelse i hela 
mitt musikaliska liv. Jag ville inte åka till Stockholm längre. Jag dög inte, jag var 
för dålig för att gå på musikhögskola. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. 
Skulle jag flytta hem till Karlstad? Skaffa ett jobb? Spela lite för mig själv ibland? 
De flesta av mina vänner kom in på det dom ville. En vän på skolan gav ett tips att 
jag skulle söka Skurup och Fridhem. Två folkhögskolor i Skåne som jag hade hört 
mycket om. Jag var verkligen inte alls sugen på att gå mer folkhögskola. Att börja 
om i en ny miljö. Men jag testade iallafall. Bra var ju det, i slutändan. Jag kom in 
på Fridhems folkhögskola. Blev helt överlycklig. Jag skulle få fortsätta spela 
musik. Jag trodde inte det var sant. Från att varit osugen blev jag enormt peppad. 
Och nervös. Hade hört så mycket om dessa skolor, och sett framför mig hur alla är 
två meter långa och spelar som Keith Jarrett. När jag väl började så kändes det 
fortfarande så. Var rädd i nästan ett helt år. Det var inte ett jättebra år, på det sättet. 
Jag träffade förstås lite vänner osv, men musikaliskt så var jag på helspänn. I 
efterhand så fattar jag inte hur jag tänkte. Det jag gick runt o tänkte mest på var 
"Shit, vad alla kan spela så sjukt fort! Jag kan inte alls spela fort!!!". 
Så mitt första år på Fridhems Folkhögskola gick mest ut på att jag satt i 
övningsrummet och försökte bli bra på att spela snabba åttondelar. Och på alla jam 
jag spelade på så försökte jag spela dubbeltempo i medium swing och spela 
konstanta åttondelar i uptempolåtar. Genom bara tanken så kan man ju förstå att det 
lät inte så bra. Från att varit "bäst" på gymnasiet, till att varit ganska bra i Växjö så 
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kände jag mig för första gången som jag var sämst i världen. Det var hemskt. Jag 
ville bara tillbaka till Växjö och gömma mig. 
 
Sommaren gick och när jag kom tillbaka för år två var det något som hade hänt 
med mig. Jag kände mig avslappnad. Jag hade inte övat på hela sommaren, men det 
spelade ingen roll. Alla tankar som jag hade haft hela första året hade på något sätt 
lagt sig till rätta. Eller till en viss del försvunnit. Spelglädjen var tillbaka. 
"Spela snabbt" var inte längre på liv eller död, tack o lov. Under andra året 
fångades mitt intresse av något annat. Fri musik. Att spela öppet och fritt över 
musik. Tänka bort skalor och fokusera på att spela med gruppen vad som än 
uppstod. Spelade en del gånger helt fritt improviserat, alltså inte över någon låt, 
men det kanske inte var det som var mest intressant. Men jag kände mig ändå 
tryggare där än att spela konstanta åttondelar i ett högt tempo. 
Mitt andra år visade sig bli motsatsen till första året. Jag var trygg. Även socialt 
blev det ett väldigt viktigt år. Det är från detta år jag har mest vänner kvar idag. 
Även om vi är utspridda. 
När det blev vår och dags ännu en gång för dessa härliga sökningar kändes det mer 
ångestfyllt än nånsin. Eller iallafall likvärdigt med mitt andra år i Växjö. 
Med tanken av att om jag inte kommer in någonstans nu så tar mitt musikaliska liv 
slut. I efterhand känns det lite väl dramatiskt. Men det var så jag kände då. 
Denna gång sökte jag dock ALLT. IE och Musiker i Göteborg, Malmö och 
Stockholm. 
Nu ville jag gå musikerutbildningen, bli en bra musiker istället för att läsa 
pedagogik.  
Här kom en av mina höjdpunkter i livet. Från att inte gått vidare på lärarlinjerna två 
år tidigare, så gick jag vidare på alla linjer jag sökte, kom in på alla IE-utbildningar 
och kom in på musiker i Stockholm. Jag var helt hög av glädje. På två år så kunde 
det hända så mycket. Jag kände att min trygghet var ganska befogad. Det var inte 
bara något som kändes utan det var något som hördes också.  
 

Musikhögskola 
Efter fyra år folkhögskola på landet/småstad så skulle det bli riktigt spännande att 
flytta till en riktigt stad. Inte så nervöst för första gången på länge. Nästan halva 
min klass från Fridhem skulle börja samma klass som mig, så det kändes hur lugnt 
som helst. Efter allt flytteri osv så var det dags att börja skolan. Jag gled på glädjen 
av att gå jazzmusiker på Kungliga Musikhögskolan ganska länge. Till slut började 
jag väl vänja mig. Blev samma reaktion som när jag började Fridhem. Här är alla 
proffs! Och många är redan "färdiga" musiker. Enda skillnaden var att det gjorde 
mig inte rädd. Utan inspirerad. Man såg möjligheterna. Att det finns så otroligt 
många musiker man kan sätta ihop grupper eller bara jamma med här. 
 
För kanske lite mer än ett år sedan så slog mig tanken på riktigt. Snart kommer jag 
gå ur skolan. Snart kommer jag inte plugga musik längre, jag kommer behöva klara 
mig själv. Ännu en gång kom käftsmällen och rädslan. Hur ska det gå egentligen? 
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Så mycket spelningar har jag inte? Jag har aldrig haft ett vanligt jobb, jag kommer 
ju inte bli anställd någonstans? Jag kastade väl bort tanken efter ett tag för ganska 
nyss kom den tillbaka. Men precis som med skolstarten på KMH; utan rädsla. 
Jag jobbar som pianolärare på en musikskola i Nacka, trivs bra och kommer 
förmodligen få några flera elever. Jag har kommit igång mer seriöst med mitt 
låtskrivande. Skriver musik med Isabella Lundgren (som även är en del av detta 
arbete). Och jag vet att det bara är en tidsfråga innan det kommer slå för henne, sen 
får jag bara hoppas att musiken vi har skrivit tillsammans blir en del av det. 
Kommer nog bli en ganska fattig och svajig start i "livet-efter-skolan", men det 
kommer lösa sig. Det är verkligen läge för mig att testa den riktiga verkligheten. 
(utan CSN) 
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3. Bara På Låtsas 
 
Jag har mycket att tacka bandet Bara På Låtsas för mitt musicerande. Som jag 
skrev förut så startade vi bandet i slutet av gymnasiet. Eller från början var det ett 
annat band, men medlemmarna var i stort sätt samma. Vi spelade då funk och hade 
en sångare som sjöng mest klassisk sång. Detta blev en ganska konstig mix. Han 
hade kvar den klassiska klangen när han sjöng funk. Han var rolig att hänga med 
och duktig, men vi kände att det inte riktigt var det vi va ute efter. 
Så ett bra tag sågs vi och spelade instrumentalt bara. Inga vidare planer utan 
spelade mest ihop för att det var kul.  
Ingen av de andra i bandet är musikskolade. De är självlärda allihop.  
I detta skede var vi trummor, bas, gitarr och keyboard. När vi kom till sommaren 
innan jag skulle flytta så kom vi i kontakt med två rappare som basisten kände. Det 
var inte vår första tanke, vi ville först ha sång. Men tänkte att det kunde vara kul att 
testa. Och det var det. Väldigt kul. Dom var otroligt fulla av liv och dansade och 
hoppade runt i replokalen lika mycket som dom rappade. Vi tänkte först ut någon 
plan med att vi skulle spela funk och hiphop. Så vi skrev några sådana låtar. 
Det lät ju helt sjukt bra tyckte vi. Vi repade ett par gånger, hade kul. Sen skulle jag 
flytta. Och rapparna skulle flytta till Norge. Det blev inget riktigt break-up utan det 
bara rann ut i sanden. Alla fortsatte betala hyran för replokalen ändå. 
Efter ett bra tag, in på våren, så började jag chatta en gång med basisten från 
bandet. Jag frågade ifall dom fortsatte spela något hemma. Han svarade att de hade 
spelat en del, gjort några låtar. Jag märkte att han var ganska kort i orden och jag 
frågade ifall jag fortfarande var med i bandet och fick det hemska svaret "Jag vet 
inte hur det var med det där". Blev lite ledsen ett tag, men vi hördes av under 
sommaren när jag kom tillbaka till Karlstad och började spela med dom igen.  
Deras plan utan keyboard var inget planerat utan bara en tillfällig lösning. 
Vi spelade massor och det började låta RIKTIGT bra! Vi började fixa spelningar 
och bandet växte på oss alla.  
Här kom ett av mina stora musikaliska upplevelser. Vi spelade på en klubb för 
första gången. Det var mitt i sommaren. Klubben var fullsatt. Vi spelade musik 
som var helt egenskriven. Inga covers, inga jazzstandards. Och folk blev som 
tokiga!! 
Det var enormt svettigt och vi, tillsammans med publiken, dansade som galningar.  
Det var bland det finaste jag varit med om. Hade aldrig varit med om något 
liknande. Vi är nio personer i bandet, alla från Karlstad. Och vi spelar fortfarande. 
Alla är utspridda i Sverige, men vi möts ibland i Karlstad för att repa och spelar 
runt om i Sverige ungefär två gånger i månaden. Så vi ses väldigt ofta.  
Bara På Låtsas har blivit min räddning i många lägen. När man haft ångest i skolan 
för att man inte kan spela jazz, eller någon annan gång för att man inte kan spela 
snabbt. Så kommer jag alltid tillbaka till mitt band, där vi spelar musik för att göra 
folk och oss själva glada. Inte för att imponera på någon med svåra skalor eller 
konstiga taktarter. Känslan av säkerhet ligger ju förstås i mig själv. Att man har 
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spelat ihop så länge att all prestation är helt bortblåst. Att alltid komma till en ny 
ensemble eller grupp helt fri från prestation och ångest är ju något att sträva mot, 
men är inte riktigt där än.  
 
Något som är fint med bandet är när man har spelat live och folk kommer och 
pratar med en efter så säger dom "Vad bra ni var!" istället för "vad bra du var!" och 
"vilka grymma låtar" istället för "vilket bra solo du spelade!". Ingen sticker ut mer 
än den andra. Frontmännen tar ju förstås mest plats, men det blir mer som ett 
kollektivt levererande istället för att fokusera på enskilda insatser. Självklart gillar 
jag improvisation och att få ta större plats ibland, men det är väldigt skönt att ha 
båda delarna. Jag har skrivit musiken och arrangerat allt, men det är inte viktigt för 
mig att folk ska veta det. Folk i den stora massan skiter i det, så länge det låter bra. 
Och när folk säger att dom "kan bara inte stå still när man hör er" så ger det mig 
större glädje än om en musiklärare eller annan musikkunnig människa skulle säga 
"utsökt blåsarr, jag förstår EXAKT vad du menade i sticket på tredje låten". För det 
är ju det man vill, leverera en känsla, inte peka på detaljerna. 
Men det finaste jag tycker med bandet är fortfarande det jag nämnde tidigare. Att 
nästan alla är självlärda musiker. Dom spelar vad dom tycker låter bra, dom spelar 
vad dom tycker är kul. Gitarristen vet inte vad han tar för ackord och basisten vet 
inte vilket tonart vi spelar i, men det låter helt fantastiskt bra. Det enda som tar 
stryk av det är att det går lite långsammare att repa, men deras spelglädje gör att det 
inte spelar någon roll i det stora hela. Jag känner att jag har lärt mig mycket av 
dom. Och att genom att umgåtts såpass mycket med detta band så känner jag att jag 
har haft en fot i verkligen från allt detta musikskoleri. Jag kan ofta ha (inte lika 
mycket nu) sagt på något rep "hmm.. rent harmoniskt är det ju lite skumt att ha 
blabla..", "Vad är det EGENTLIGEN du gör rytmiskt där?" eller "Vi har ett helt 
annat tempo i refrängen, ska vi ordna upp det?" när man senare märker att alla 
dessa saker är skit samma, så länge det låter bra. 
Vet dock att min kunskap inom musik och arrangemang har hjälpt bandet ganska 
mycket, men utan deras inställning och lekfullhet i musiken hade det inte alls låtit 
lika bra eller haft samma energi och glöd som det har. 
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4. Arrangering/komposition 
 
Jag fick klart för mig ganska tidigt vad jag skulle göra för examensarbete. I somras 
skrev jag musiken med Isabella och det kändes direkt bra. Så slutet av sommaren 
så tänkte jag ut en plan på hur min konsert skulle se ut. Jag blir ganska lätt besatt 
när det kommer till arrangering. Hade jag haft Sibelius (notskrivningsprogram) 
hemma så hade jag nog börjat i somras. Men det blev mer att jag tänkte ut 
helhetsformer på alla låtar och små sekvenser eller melodier. Så hade ganska 
mycket klart i huvudet innan skolan började vilket förenklade hela processen en del 
när jag kom till datasalen första skoldagen. Blev klar med de flesta låtarna ganska 
tidigt. Jag hade inte bestämt alla låtar helt och hållet så det fick ligga på is ett litet 
tag. Men så fort jag kom på en låt så satt jag ännu en gång i datasalen med Sibelius 
till det blev klart. Ibland kände jag att det kunde bli lite för lätt. Eller att jag gjorde 
det lite lätt för mig. Med den enkla musik det är så kunde det bli svårt ibland att få 
det intressant. Framförallt i Sibelius kunde det bli lite tröttsamt att lyssna på. Både 
stråkarna och blåset reagerade ofta segt och osvängigt. Långa toner, motrörelser 
och lugna passager i musiken var lättare att få bra bild av. Ibland fick man mer lita 
på sin arrangeringskunskap och musikalitet än hur det lät i ett 
notskrivningsprogram. 
 
När jag träffade min handledare Torbjörn Gulz fick jag den responsen jag hade 
förväntat mig. Funktionellt och fint på många ställen men lite risker skulle inte 
skada. Jag har försökt ge mig på så många dissonanser och skavande toner jag 
vågat, men mer skadar inte. Det ligger förmodligen i att jag förväntar mig att det 
blir svårt att få ihop rep så det blir bäst att ta det säkra och skriva vad jag vet låter 
bra och funkar. Arren är i stort sätt aldrig svåra. För någon inblandad. Men det är ju 
en tanke bakom det också, att man ska få ihop ett gruppsound av det vi har. Spela 
ihop istället för att försöka sätta grejer. 
 
När det kommer till komponerandet av de olika låtarna så har det gått till lite olika. 
Ingen låt (förutom "28 dagar senare", som är en cover) var skriven för de 
grupperna specifikt från början. Sture Oktett-låtarna var skrivna för samma grupp 
fast med bara två saxofoner. Låtarna till andra set skrev jag och Isabella med målet 
att spela in en skiva någon gång. Spela in demo och satsa på projektet. Ett 
genomgående tema i Sture Oktett var att ha en kort melodi och låta den träda fram. 
Låta saker hända runt om kring. Låta olika instrument presentera den. Exempel på 
sådana låtar är Fruktstund, Efter regn (kommer solsken), Tack för stugan, 28 dagar 
senare. Alla dessa låtar bygger alltså på melodin mer än något annat. 
 
Precis som med arrangeringen så har jag valt att skriva enkla låtar och hålla enkla 
former. Jag har aldrig varit mycket för udda taktarter, svåra ackord och många 
långa solon. Jag har antingen en eller ingen solist i mina låtar.  
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Jag har inte många låtar som jag har byggt ifrån en känsla eller en historia. Det har 
blivit mer att jag antingen fått inspiration eller en idé rent ackord- eller 
melodimässigt. Så växer en känsla fram mer av sig själv när musiken är klar och 
spelas tillsammans med andra (eller själv). Jag har nog bara en låt som har en 
historia och det är "Tack för stugan" som spelades av Sture Oktett.  
Den handlar om en stuga som jag halkade in på i mitt bostadssökande. Den låg i 
Bergshamra precis vid vattnet och var helt fantastisk, jag ville verkligen bo där. 
Men jag fick den inte. Så låten utspelar sig i hur det hade varit att bo där.  
Den dolda originaltiteln är det bittra "Tack för stugan, gubbjävel". Men det är som 
sagt den enda låten jag gjort med en riktig historia. 
 
Den är även en av de första låtarna som jag tänkte testa att börja med att skriva 
melodin före ackorden. Annars brukar de komma hand i hand. 
Så jag satt i ungefär en halvtimme och bara improviserade melodier med känslan i 
bakhuvudet och spelade in mig själv. Tog ut det bästa och satte ackord, form och 
arrangemang till. 
 
Musiken i Isabellas grupp kom fram lite annorlunda. Jag bodde hemma hos henne i 
ett stort fint hus i Rönninge i ungefär en vecka. Så skrev vi musik tillsammans från 
morgon till kväll. Aldrig gjort så förut, men det visade sig vara väldigt effektivt. 
Ofta så började jag med några ackord och etablerade någon känsla, sen började vi 
nynna melodier och kom fram till något tillsammans. En låt som heter "Time" kom 
fram på det sättet att vi skulle skriva en bluesig låt, men båda fick hjärnsläpp och 
satt tysta länge. Då började jag spela några andra (icke-bluesiga) ackord och 
Isabella hade en bibelvers framför sig som hon började sjunga på.  
Det blev ganska snabbt något som vi båda tyckte var magiskt vackert. 
Vi anpassade hela musiken efter den texten och lät det bli som det blev. Blev alltså 
mycket olika taktarter, utan att det kändes konstigt. 
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5. Ångest 
 
Jag valde att döpa ett helt kapitel till ångest för att det har varit den största känslan 
av hela arbetet. Under processen blev jag en annan människa, jag gick in i mig 
själv. Jag kunde inte sova ordentligt, hade svårt att ha en vanlig dag. Jag skrev i 
början i beskrivningen om mig själv, "Det händer ofta att jag blir besatt inom något 
område och så är det enda jag tänker på.". Då skrev jag det mest i en positiv 
bemärkelse, men här blev det till något riktigt dåligt. 
 

Januari (två månader innan konserten) 
Just nu känns det som inget vill fungera i mitt examensarbete. Jag vill kunna tänka 
att allt löser sig, men det är SÅ mycket lättare sagt än gjort. Jag har iallafall haft ett 
rep med varje grupp. Jag hade dock velat ha det förra terminen, inte två månader 
innan konserten. Det här var grupper jag hade velat spela länge med, få ihop ett 
sound, få dom att lära känna låtarna. Logistiken vill annat. Jag har fortfarande inte 
fått ihop stråkmusiker. Förra terminen frågade jag en cellist jag känner ifall han 
hade någon stråkkvartett. Han trodde det kunde bli lite klurigt att få ihop folk som 
vill göra det gratis men att det borde gå. Jag tror det rann ganska fort ur huvudet på 
honom för jag hörde inget mer om det. För några dagar sen så tjatade jag ännu en 
gång, fick ett gäng namn då som jag har kontaktat. Antingen så svarar folk inte alls 
eller så svarar de väldigt långsamt (mejl). Man skulle kunna tänka sig att det är 
väldigt lätt att skriva Ja eller Nej i ett mejl. Jag har försökt leta upp nummer på 
folket jag mejlat. Alla hittills har svarat nej. Och Jonas som spelar cello kan bara 
tre av de fem datum jag lyckats skrapa ihop med den gruppen. Det är hyfsat 
hoppfullt, men det gäller då att de stråkmusiker jag får tag på också kan dessa 
datum. Känns som väldigt liten risk med de svar jag fått hittills. Jag har lärt mig att 
folk är MYCKET mer upptagna än vad jag är.  
Jag har tagit mig hjälp av Doodle (schemaplanerareprogram) för att få ihop resten 
av repen med Sture Oktett. 
Jag gav 144 olika tider som förslag. Tyckte det var skämtsamt mycket. Av dessa 
144 så är det tre tider som verkar gå och då har inte ens alla svarat. Väntar på en 
till. Jag hade (i min fantasi) velat repa kanske 7-8 ggr. Jag har svårt att vara 
hoppfull och tänka optimistiskt i nuläget. Jag har inte alla medlemmar till min 
examenskonsert som är om mindre än två månader? Kommer jag ens få tag på 
stråkmusiker eller kommer jag behöva strunta i det? Det gick bra när vi repade med 
projekt Isabella men det saknades definitivt något som gjorde det lilla extra. 
Jag fick reda på nyss att jag själv inte kan ett av de få datum vi fick ihop med den 
gruppen.   
 
Det var precis det här jag var orolig för från början, få ihop folk, få folk 
motiverade.  
Jag har gott självförtroende i mina låtar, arr och val av musiker. Allt finns där för 
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att det skulle kunna bli fantastiskt. Förutom tiden. 
Upplägg för konsert, låtordning, klädsel är också färdigt genomtänkt. Jag har satt 
mål för mig själv att innan veckan slut (sista veckan i januari) så ska jag ha fixat 
allt. Om jag så ska behöva ringa runt hela dagar. Det håller inte längre att vänta på 
mejl som inte får något svar. 
 

Februari (en månad innan konserten) 
Dagen efter första repet med nästan hela Isabella-gruppen. Jag har upptäckt en sak 
hos mig själv. Jag gillar inte att vara bandledare. När jag kom hem igår så var jag 
helt förstörd. Känns som jag aldrig varit så utmattad. Mitt försök till 
schemaläggning av rep för Sture Oktett gick inte det heller. Det kändes som sagt 
som ett skämt. Men av 144 tider så gick det inte att få ihop ett enda. En liten 
ljusglimt av lycka blev när jag fick det fantastiska förslaget av Samuel Muntlin, 
som spelar barytonsax i Sture Oktett, att kl 8 på morgonen är väl alla lediga? Så vi 
har lyckats få det till att vi repar varje tisdag kl 8. Jag känner mig som en ond 
människa men man får hoppas att de också kommer tycka det var värt det till slut.  
 
Tillbaka till ångestdagen efter första repet. Detta var en tisdag så dagen börjar alltså 
med ett rep med Sture Oktett kl 8 följt av korrekturläsning av stråkarren, skriva ut 
noter, sedan få reda på att en violinist inte kan komma på repet, få ångest över det 
O.S.V.! På eftermiddagen repade jag med de tre stråkarna som var där en timme 
innan resten kom. Det lät fantastiskt direkt. Det var några rytmer som behövdes 
kolla lite på men annars var det klockrent, både dynamiskt och soundmässigt. Då 
försvann det mesta av ångesten ganska omgående. Sedan kom resten av bandet. 
Det lät verkligen helt fantastiskt. Har inget att oroa mig för. 
Men jag orkar nästan inte.  
Jag sätter sådan enorm press på mig själv så det är helt sjukt. Inte nog med att jag 
själv är nöjd så vill jag att alla andra ska tycka det är bra och kul. Hur hård ska man 
vara när folk som aldrig träffat varann småpratar lite när vi har ont om tid? Jag tror 
t.o.m. jag hatar det. Bandledarskapet. Jag känner mig som en annan person som 
anstränger sig för att vara som mig.  
I mitt drömscenario hade vi repat kanske 5 gånger per termin med vardera grupper. 
Så man även hinner lära känna varandra lite. Inte behöva stressa. Ta en kaffepaus i 
lugn och ro. Nu blir det någon bisarr intensivsession med folk som inte känner 
varann. Tror inte de andra pinas. Hoppas inte de iallafall.  
Jag längtar tills det är över, tills det är klart. 
 

Mars (två veckor innan konserten) 
Det känns som allt vill skita sig, gärna precis när det har börjat kännas 
som att det löser sig. Jag har numera en av grupperna riktigt stabil. I Sture Oktett 
har alla ställt upp på att repa varje tisdag klockan 8 på morgonen. Vi har repat tre 
gånger och det känns redan väldigt bra. Några rep till och det är på plats. Men med 
den andra enorma gruppen så är det värre. 
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I min jakt efter stråkmusiker så döpte jag en anteckning i all vrede till 
"STRÅKSKIT" som lyder: 
 
Viola: 
Adrian - nej, Riikka - nej, Karin - nej, Sara - nej, Johan - nej, Anna - nej, Sophie - 
nej, Sofia - nej, Karin - nej, Fanny - nej 
Ester - JA 
 
Violin: 
Aleksander - nej, Filip - ?, Victor - ?, Feronia - nej,  
Natalie - JA 
Lissy - JA 
 
Cello: 
Jonas Bleckman - JA 
 
Frågetecknet betyder "inget svar". Det var många frågetecken till en början. Folk är 
dåliga på att svara. Viola som man ser här var det största problemet. Till slut så fick 
jag iallafall ihop en stråkkvartett och till min stora lycka så kunde nästan alla de två 
repdatum vi hade spikat med komp och sång. MEN som sagt så kunde inte andra-
violinisten vara med första repet och fick reda på nyss att första-violinisten inte kan 
vara med andra repet. Ångesten som jag PRECIS hade blivit av med kom tillbaka 
på en sekund. Vi kommer alltså synas allihopa på konserten. Jag får ont i kroppen 
och nästan svårt att andas. Försöker tänka att den här konserten är inte hela världen. 
"Det får bli lite vad det blir. Jag gjorde iallafall mitt bästa!". Men tanken kommer 
tillbaka till att jag ser detta som väldigt viktigt. Det kommer förmodligen vara en 
av de största konserter jag har styrt upp. Det är väl inte så konstigt att jag vill att 
det ska låta så bra det kan? Synd när det ska falla på andra. Jag är otroligt nöjd över 
arren och med alla medlemmar. Tänk om alla medlemmar hade kunnat repa lite 
ibland också? 
Familjen kommer och många vänner kommer. En del åker från andra städer för att 
kolla. Mitt mål nu är iallafall att försöka få ihop ett enda rep med bara mig och 
stråkkvartetten. Ska det vara omöjligt? 
Det märks snart. 
Ångest. 
 

Mars (en vecka innan konserten) 
Min andra-violinist hoppar av. Hon fick en spelning som hon var tvungen att ta. 
Försökte ännu en gång låtsas som att allt var lugnt. Att det löser sig. Men 
inombords mådde jag så dåligt. Det löste sig dock efter två dagar. Fick tag på en 
tjej (som jag inte heller känner) som skötte sig utmärkt och är numera min hjälte. 
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Dagen före examenskonserten 
Det är sjukt hur mycket det har gått upp o ner, fram och tillbaka i mitt huvud. 
Förstår fortfarande inte hur man kan bli så påverkad av en konsert. Ett 
musikprojekt. 
Igår hade vi sista repet för båda grupperna. (andra repet för Isabella-gruppen.) 
På morgonen kom en bandmedlem 1 timme och 30 min sent. På kvällen så kom en 
annan lika sent. Så vi hann spela igenom seten men egentligen inte repa. Och det 
saknades två medlemmar i Isabella-gruppen som inte kunde komma. Det lät väl rätt 
bra. Men hade velat repa mer. Vet inte alls hur det kommer sitta ihop imorgon. 
Känns fortfarande lugnt med Sture Oktett men i Isabella-gruppen så är det så 
känsliga grejer. Det är bara piano, sång, och stråk i två låtar vilket är känsligt med 
att det ska sitta ihop. 
 
Det låter tråkigt, men det här har blivit något till slut som bara är jobbigt. Jag är 
egentligen inte peppad alls på att ha konsert i morgon. Känner att det är något 
jobbigt som man bara ska få gjort. Som ett läkarbesök eller arbetsintervju. Jag har 
även blivit sjuk. Ligger hemma och har enormt ont i halsen. Jag vet förstås inte hur 
det kommer att kännas på scenen imorgon, förmodligen kommer man komma in i 
det. Sen blir det extra jobbigt på något sätt att det bara är fokus på mig. Även om 
jag i stort sätt styrt musiken att det inte är fokuserat på mig, så är det ändå min 
konsert. Jag som skrivit musiken och det är ett stort ansikte på mig på affischen. 
Det hade känts så mycket bättre om jag bara skulle vara med på en konsert 
imorgon. Med musik som någon annan skrivit. Jag har tänkt så otroligt mycket på 
konserten, men jag vet inte vad jag har tänkt på egentligen. Det är bara som en 
krypande känsla. För jag är inte nervös för att spela fel eller att andra kommer spela 
fel. 
Inte heller för vad andra tycker. 
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6. Examenskonserten 
I skrivande stund är det dagen efter konserten och jag har legat i sängen hela dagen 
växlandes mellan att kolla på TV och sova. Jag är helt utmattad. På ett bra sätt. Jag 
kan inte förstå att det är över. Och det gick så otroligt bra. Alla onda tankar var 
som bortblåsta när man var på scen, det var bara musiken som gällde. Jag var lite 
nervös efter första låten när jag greppade mikrofonen. Det var en av de stora 
farorna, att sköta mellansnacken. Men även det kändes lugnt ganska direkt. Blev 
väl inga makalösa mellansnack men det kändes nog ganska naturligt.  
 
Musiken lät så bra som den aldrig gjort förut. Det är ju verkligen så att när man 
spelar för folk får musiken ett annat liv. Jag tycker att man kände av hur publiken 
kände efter varje låt. Efter låten Cowboyjazz med Sture Oktett som slutar väldigt 
storbandskrämigt så kom det ett stort vrål från pubilken direkt. Men efter vi hade 
spelat Värmlandsvisan eller Time, två ballader med bara piano, sång och stråk, så 
var det tyst i flera sekunder efter låtarna tonat ut. Något som man inte riktigt visste 
var ju ifall det skulle kännas som en röd tråd med de olika seten. Eller ifall det bara 
skulle kännas abrupt och konstigt. Det kändes överraskande naturligt. Och alla man 
prata med efter konserten prata väldigt gott om båda seten. Dom kände helheten. 
Och min otroliga noggrannhet med låtordning blev också perfekt.  
Sture Oktett började som lite mer lättsamt men ändå några lugnare, känsligare låtar 
som gick över till andra gruppen där det mest var lugnt men avslutades i en lite 
"roligare" låt för att folk inte ska gå ifrån konserten med lite sorg i kroppen. Efter 
sista låten så höll applåderna på i vad som kändes en evighet. Det var så mycket 
fina känslor så det blev nästan svårt att ta in. Hörde att det var stående ovationer 
men det hade jag själv missat i min irrighet. Jag kan nästan inte förstå all ångest jag 
har haft innan. Jag har tänkt på konserten under så lång tid. Och sett framför mig 
hur allt ser ut på scen och hur publiken sitter tyst och iakttar låtarna en aning 
dömande. Jag var väl en aning orolig över att det inte skulle sitta ihop. Och med det 
faktum att vi aldrig spelat tillsammans allihop med gruppen i set två. Under 
soundcheck blev jag inte mindre nervös. Vi testade några låtar som inte alls lät så 
bra. Jag kunde även inte äta innan konserten. Åt några tuggor på en macka, men det 
gick inte. Men så fort man kom ut på scenen så kändes det som sagt hur lugnt som 
helst. Man kände av en riktigt god stämning bland både publiken och musikerna. 
Grupperna ville bara spela och publiken ville bara lyssna, det var inte mer än så. 
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7. Avslutning/reflektion 
 
Efter jag har låtit allting landa efter ett par veckor så känner jag mig som en annan 
människa. Som jag har skrivit förut så vet jag hur extremt det låter, men så blev det 
för mig. Jag blir lycklig av tanken om konserten och allt omkring. Hela kvällen var 
något av det finaste jag varit med om. Fick höra så väldigt många fina ord efter 
konserten att det nästan blev svårt att ta in. Kändes som i en amerikansk film när 
jag var kvar sist i konsertsalen efter ha tackat alla och plockat i ordning, och sedan 
gå in i skolpuben där man möttes av jubel och applåder. Och ännu fler fantastiska 
ord. Något helt annat som kändes väldigt bra var att jag hade samarbetat med 
klassiska musiker. Framförallt de som jag inte kände alls, andra-violinisten och 
violasten. Mitt i processen var det bara en ångestfaktor att jobba med stråkmusiker, 
men i efterhand så var det fantastiskt. All respons och feedback man kanske hade 
velat få av musikerna under processen kom istället efter. Det kan jag även förstå, 
jag var nog ganska stissig och stressad under repen. Har fått höra flera gånger av 
både publik och mina musiker att det här helt enkelt måste tas vidare. Folk vill 
höra/spela allt igen.  
Jag ska tänka på saken… Jag blir både livrädd och taggad av tanken. 
En annan sak som jag är väldigt nöjd med är affischen. Att få bort en del av det 
väldigt seriösa. En bild som jag tog i sällskap av några vänner som jobbade som 
skolfotografer en period. En bild på mig som helt enkelt ser ut som ett vanligt 
skolfoto. Så slapp jag att ha en svartvit bild på mig vid en flygel i en rökig miljö. 
 
Vad jag har lärt mig av det här arbetet är i stort sätt att få allt klart mycket tidigare 
än vad det blev nu. Få ihop grupper, bestämma reptider, fixa kameraman till 
konserten o.s.v. Det enda som var klart väldigt fort var låtarna och arren. Men 
skulle reptider för fulla grupper vara bestämda några månader innan det var nu så 
skulle allt känts hur lugnt som helst. 
Jag känner även att till nästa gång jag gör ett stort projekt så måste jag försöka 
hålla lugnet, hålla känslorna i styr. Jag hatar inte att vara bandledare, jag kan ofta 
t.o.m. trivas i rollen. Men under omständigheterna blev det som det blev. 
 
Det gick iallafall.  
Och jag har gjort något jag kan vara stolt för hela mitt liv. Och är bara otroligt 
lycklig att jag hade fantastiska musiker och vänner att dela det med. 
 
 
 
 
 
 
 

/Marcus Sturewall 
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8. Bilagor 

Inspelning Sture Oktett: 
https://soundcloud.com/user4557402/sets/sture 

 

Inspelning Isabella Lundgren: 

https://soundcloud.com/user4557402/sets/isabella-lundgren-live-lilla 

 

 

Videoklipp, Sture Oktett: 

http://www.youtube.com/watch?v=5tj3Pi27frU 

http://www.youtube.com/watch?v=ay3rMQnGptw 

http://www.youtube.com/watch?v=G16eN7ns2eg 

 

Videoklipp, Isabella Lundgren: 

http://www.youtube.com/watch?v=OzkzicTR0rE 

http://www.youtube.com/watch?v=VMwzdQ20YX8 

http://www.youtube.com/watch?v=KdNXIhJUAXk 

 

 


