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Musikalisk bakgrund 

 

Jag började spela piano vid 10 års ålder i grundskolan. Min klasslärare, en 45-årig trummis med ett 
brinnande musikintresse, var inte helt nöjd med de konventionella läroplanerna och hade därför alltid 
bland annat två elpianon framme som vi fick spela på under lektionstid. Han hade även icke-
schemalagda lektioner i musikhistoria där han pratade om bland andra Miles Davis och Jimi Hendrix, 
och la efter lektionen fram skivor som man fick låna hem om man var intresserad. Jag minns att min 
vän Dennis lånade hem Kind Of Blue som vi lyssnade på hemma hos honom senare på kvällen. Efter 
vår lärares långa utlägg om Miles enorma musikaliska bedrift i och med detta album var vi mycket 
förväntansfulla över vad vi skulle få höra. Vi lyssnade och jag, i brist på den känsla jag vanligtvis 
brukade få av musik jag gillade, som Rod Stewarts ”I am sailing”, ansträngde mig för att förstå vad 
som spelades, men misslyckades. Jag avskräcktes istället av min väns pretentiösa och forcerade 
intresse för musiken, som troligen byggde på en förhoppning om en klapp på axeln snarare än en 
häpnad över musiken. Han kom med kommentarer om musiken för att övertyga mig om att han 
verkligen gillade den, men jag var föga imponerad. Jag gav istället upp tanken om att kunna uppskatta 
Miles Davis och fortsatte att lyssna på Rod Stewart. 

Ungefär ett år senare började jag även ta pianolektioner på kulturskolan i Västerås. 

Jag var dock ingen nämnvärt begåvad pianist, så det tog sin tid att få in all information i huvudet. Mitt 
tålamod var heller inte särskilt stort, så några längre övningspass skedde inte allt för ofta. Den största 
delen av min fritid gick på den tiden åt till tv-spel. 

Tanken på att bli pianist, eller kanske främst musiker, fanns ännu inte i min världsbild.  Jag hade än så 
länge inte stött på någon i min närhet som jobbade som musiker. Jag var också fast i tanken om att 
man inte skulle behöva lägga ner någon större tid på något för att bli duktig på det. Duktig var man 
från början och jag var ju bevisligen inte duktig. 

Jag fortsatte ändå på kulturskolan i hopp om att jag plötsligt skulle blomma ut till en fullfjädrad 
pianist. 

När jag sedan, 13 år gammal, började på högstadiet kände jag hur pianospelandet kolliderade med 
resten av min tillvaro. Ingen av musiken jag lyssnade på, som nu mest bestod av samtida pop, rock och 
hip-hopakter, hade piano i sig och jag upplevde det inte heller som att det var någon i min 
umgängeskrets som uppskattade en skicklig pianist. Det gjorde ju inte jag heller. 

Pianot försvann sakta men säkert ur bilden och trummorna blev mer och mer intressanta. Jag tog 
snabbt på mig ansvaret som trummis på musiklektionerna i skolan och började så småningom spela 
med de andra musikintresserade på skolan. Det var speciellt två personer, en basist och en gitarrist, 
som jag kände att det var särskilt kul att spela med, så vi bestämde oss, efter en kort konsert på skolan 
där vi spelade Sweet Child Of Mine av Guns N’ Roses, för att starta ett band. Vi kände dock att vi 
behövde fler medlemmar för att kunna spela den musiken vi ville spela, så gitarristen i bandet frågade 
två vänner till honom om de ville hoppa in. De spelade visserligen också gitarr, men det var inte av så 
stor betydelse för oss. Vi ville bara ha fler medlemmar. Vid den här tiden hade jag i princip helt och 
hållet gett upp pianot och var nu helt inställd på trummor.  

Jag hade än så länge inga trummor hemma att spela på, så när jag skulle lära mig låtar till 
repetitionerna med bandet så satt jag hemma vid datorn och studerade så kallade tabulatur som man 
kunde hitta på internet. Eftersom jag inte hade några trummor hemma så övade jag istället på knäna, 
utan trumstockar. Det funkade bra till en början, men jag kände ganska snabbt att jag ville ha riktiga 
trummor att spela på. Efter mycket om och men lyckades jag till slut övertala mina föräldrar att köpa 
ett trumset. Jag fick dom på en julaftonskväll och var överlycklig. Jag tillbringade mycket tid där till 
en början och lärde mig låtar som jag alltid hade velat spela. Då var det band som Deep Purple, Iron 
Maiden och Metallica som snurrade i skivspelaren. Jag började även utforska musik mer än jag gjort 
innan och hamnade till en början i metalträsket. Jag rotade runt där under en längre period, och hittade 
mycket som jag tyckte om. Jag tilltalades av den höga och direkta energin jag möttes av i musiken - 
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jag var inte särskilt tålmodig utan ville istället ha en väldigt snabb och konkret input av musiken jag 
lyssnade på. 

Efter en tids intensivt lyssnande började jag tröttna på enkelspårigheten i musiken och sökte mig till 
lite mer experimentell musik. Jag hittade band som Led Zeppelin och King Crimson och blev 
fascinerad över allt det oväntade och spontana i musiken. Det kändes som att jag stötte på ett element 
som jag tidigare inte hört. I samband med det lyckades jag även få mina föräldrar att skriva in mig på 
slagverksavdelningen på kulturskolan och säga upp min pianoplats. Under tiden där blev jag 
introducerad för en rad nya trummisar som jag aldrig hade hört innan och även genrer som jag aldrig 
hade lyssnat på. Trummisar som Dave Weckl och Steve Gadd var högt prioriterade på lektionerna. 

Efter högstadiet började jag på ABB Industrigymnasium och var fortfarande inställd på att utbilda mig 
till något annat och ha trummorna vid sidan om. Jag kände mig dock väldigt musikaliskt 
understimulerad och sökte mig därför, efter ett år på ABB Industrigymnasium, till ett mediaprogram 
som även hade musiklektioner. Av rädsla för att inte ha ett fast jobb i framtiden så vågade jag aldrig 
söka mig till ett estetiskt program. Jag hade hört mycket rykten om det oseriösa som genomsyrade 
utbildningen. Jag gick istället på mediaprogrammet de två resterande åren av min gymnasieutbildning.  

Jag stormtrivdes inte direkt, men kände ändå att jag hade mer tid att lägga ner på musiken än jag hade 
haft innan. 

I slutet av andra året på gymnasiet fick jag en plats i kulturskolans ungdomsstorband. Där stötte jag på 
musik som jag aldrig hade hört innan. Vi spelade huvudsakligen samba och funk, men eftersom 
storband var jazz för mig så blev det min bild av jazz. Jag hade ju aldrig, förutom Miles Davis-
sessionen med Dennis, lyssnat på eller, vad jag kan komma ihåg, ens hört jazz innan. 

Det jag fångades mest av i musiken var alla improvisationsmoment som fanns med. Bara att kunna 
lägga till slag på virveln som inte stod utskrivet i noterna var en otrolig frihetskänsla. Detta bidrog till 
att jag började utforska mer av den här typen av musik, och det första jag hittade, efter lite 
efterforskning på internet, var Song For My Father av Horace Silver. Den låten gjorde ett väldigt starkt 
intryck på mig. Jag fångades först och främst av soundet, men även av det minimalistiska trumspelet 
och melodistämmorna, och satte mig ner och plankade låten och de båda stämmorna för att få reda på 
vad det var dem egentligen spelade. 

Från Horace Silver gick jag sen vidare till Thelonious Monk och, bättre sent än aldrig, Miles Davis. 

Under sista året på gymnasiet blev jag mer och mer inställd på att söka mig vidare till folkhögskola 
och eggades av tanken att faktiskt kunna jobba som musiker. Jag bestämde mig för att hoppa av 
kulturskolan, på grund av det bristande engagemanget hos läraren, och istället börja jag att ta 
privatlektioner. Jag möttes nu av en helt annan inställning till trummor än jag tidigare hade varit med 
om. Han pratade om teknik, timing och sound på ett mycket mer utförligt och konkret sätt än jag 
tidigare varit med om. Han gav mig även konkreta läxor och förväntade sig resultat. Lektionerna 
kostade ju också en del, så incitamenten till att börja öva på riktigt var många.  

Det var sen dags att söka folkhögskola och jag kunde inte ha varit mer nervös. Jag hade hittills aldrig 
spelat jazz i en mindre konstellation än storband, och att debuten skulle äga rum under ett 
antagningsprov kändes inte särskilt bekvämt. Att jag var väldigt ny till jazzgenren gjorde ju inte saken 
bättre heller. Jag åkte iväg och hoppades på det bästa. 

Någon månad senare kom provresultaten och jag hade inte blivit antagen, eller ens hamnat på 
reservplats, till någon skola. Besvikelsen var stor, men jag hade turen att i slutet av sommaren bli 
uppringd av en folkhögskola i Malmö, Europaportens Musiklinje, som ville att jag skulle komma och 
göra ett antagningsprov. Jag åkte dit och blev lyckligtvis antagen till skolan. 

Jag fick nu möjligheten att börja spela jazz i mindre konstellationer, vilket kändes väldigt kul. 

Jag utvecklades väldigt snabbt i början och kände hur jag började få ett hum om av vad som egentligen 
krävdes av en bra jazztrummis. Jag fick även ta del av ett musikliv som jag inte hade upplevt i 
Västerås. Jag gick på många bra konserter och kände mig otroligt inspirerad. 
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Här upptäckte jag även frijazz för första gången och tyckte att det var något av det mest 
häpnadsväckande jag hade hört. Jag tilltalades av kreativiteten och samspelet som uppstod i den här 
typen av musik. Tyvärr var det ingen på skolan som delade min entusiasm, så den delen av mitt 
musicerande utvecklades inte så pass fort som den kunde ha gjort. Jag trivdes dock väldigt bra med att 
spela standards också, så jag la mitt fokus på det istället. 

Efter ungefär ett halvår på skolan märkte jag hur pass ostrukturerat och provisoriskt allting var, och 
kände redan då att jag ville gå vidare. Jag sökte ett par folkhögskolor till våren, men kom inte in 
någonstans den här gången heller, så jag stannade kvar i Malmö ännu ett år. Under det året började jag 
lägga ner mer tid på hantverket än jag hade gjort innan, och lade inte så mycket fokus på det som 
hände i skolan. 

Jag sökte ett par folkhögskolor till våren igen och kom då in på Sundsgårdens Folkhögskola.  

Där möttes jag till min stora glädje av ett gäng som delade mitt intresse för frijazz. Vi bildade ganska 
snart en kvartett och skulle komma att spela mycket tillsammans. 

På skolan stötte jag även på några som spelade klassiskt slagverk. Jag fascinerades av alla klanger och 
sound de fick fram och började utforska den här typen av slagverk. 

Jag hade även en väldigt bra lärare vid namn Per Knutsson som utvecklade mitt hantverk och mitt 
lyssnande väldigt mycket. Han var väldigt mån om att jag skulle ha lika bra koll på form som en solist 
är tvungen att ha samtidigt som han betonade vikten av bra teknik och balans i trumsetet. 

Jag sökte sedan, efter ett år på Sundsgården, ännu en gång till några folkhögskolor och kom den här 
gången in på Birka Folkhögskola. Mitt mål var dock att komma in på antingen Fridhems eller Skurups 
Folkhögskola, så jag tackade nej till platsen och fortsatte på Sundsgården till hösten. 

Efter ett halvår på Sundsgården ringde de från Fridhem och berättade att en trummis hade hoppat av 
och att de nu var i behov av en ersättare. Jag tackade med en gång ja till platsen och började där efter 
jullovet.  

Väl på Fridhem träffade jag ett gäng som var intresserade av mer traditionell jazz, vilket fick mig att 
gå in djupare i den musiken än jag tidigare hade gjort. 

Jag fick även en lärare som var väl bekant med den här typen av trumspel, så jag jobbade mycket med 
det under min tid på Fridhem. 

Jag sökte sedan på våren till Musikhögskolan i Göteborg, Malmö och Stockholm och kom till min 
stora förvåning in i både Stockholm och Malmö. Det var ett svårt beslut att ta eftersom jag hade 
tillbringat så mycket tid i Skåne och skaffat mig mycket vänner där, men jag drogs slutligen till 
Stockholms storlek, samtidigt som det kändes som en större utmaning än Malmö som jag redan var 
bekant med. 

Efter jag hade börjat i Stockholm kände jag ganska snabbt hur mycket jag hade kvar att jobba på och 
spenderade i princip hela första året med att bara öva, och jag kom i underfund med mycket om mitt 
trumspel. Det jag lade mest märke till var hur min teknik inte räckte till det jag ville spela, särskilt mitt 
ridespel, så en stor del av tiden i övningsrummet lade jag på att enbart spela ride.  

Jag mötte även personer som fick upp mitt intresse för frijazz igen, men den här gången på ett 
betydligt djupare plan än innan. Jag märkte hur många viktiga parametrar det egentligen fanns, så som 
form, sound, artikulation och lyssnande, och började för första gången öva på det själv i mitt 
övningsrum. Jag började även lyssna på det mer regelbundet och djupgående än innan och upptäckte 
saker i musiken som jag inte hade hört innan. Jag tog även lektioner av Raymond Strid i tvåan och 
blev otroligt inspirerad av hans konkreta, men ändå barnsliga, förhållningssätt till den här typen av 
musik. 

Parallellt med det så började jag även spela mycket traditionell jazz och jag kände plötsligt hur all 
övning hade gett resultat; det var nu betydligt roligare att spela än det hade varit innan. 

Min fokus ligger därför nu på att kombinera dessa två världar och försöka få dem att smälta samman 
så gått det går. 
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Syfte 

 

Syftet med mitt examensprojekt är att utveckla en större vokabulär och skapa en bredare palett för 
improvisation av mer klanglig karaktär. Jag kommer att lyssna mycket på olika soloinspelningar, 
främst av slagverkare, för att bredda min kunskap inom området och få idéer och inspiration till min 
egen konsert. Jag kommer också att undersöka olika typer av konceptuella improvisationsmetoder för 
att ge en tydlighet och mer självklar formkänsla till improvisationen, men samtidigt också försöka 
använda mig av improvisationsmetoder som jag har med mig från den mer rytmiska 
improvisationsmusiken, utan att göra någon tydlig gräns mellan de båda. Jag vill även utveckla en så 
pass stor trygghet och säkerhet i mitt spel så att jag kan sitta själv på en scen utan att behöva känna av 
något stressmoment, utan istället kunna låta saker ta sin tid och låta alla klanger och ljud stå på egna 
ben. Jag vill att det ska finnas ett självklart lugn i improvisationen som både jag och publiken ska 
kunna ta del av.  

Jag tänker mig även att detta soloprojekt kommer att utveckla mitt samspel i form av större 
valmöjligheter och variationsmöjligheter i min vokabulär än jag har haft innan. 

Musiken kommer att vara improviserad, men kommer att bestå av ett visst antal byggstenar i form av 
olika instrumentuppsättningar (olika typer av slagverk) och olika koncept som jag kommer att 
utveckla och bearbeta. Jag kommer att göra några utkast på möjliga former i improvisationen för att se 
vilka olika typer av kontraster som kan uppstå, men har som huvudmål att ha alla formdelar i huvudet 
för att sedan kunna plocka fram dem i vilket moment som helst i improvisationen. Musiken kommer i 
huvudsak att vara influerad av den europeiska friimproscenen, men jag kommer även att hämta 
inspiration från konstmusik, österländsk och avantegardejazz. 

 

Bakgrund 

 

Jag har under min tid på KMH upptäckt mycket ny musik inom den fria improvisationen och har gång 
på gång slagits av dess oerhört starka uttryck. Jag kommer speciellt ihåg när jag hörde Raymond Strid 
för första gången med bandet The Electrics på Hotel Hellsten under mitt första år på KMH. Jag blev 
otroligt tagen av hans nyansrika palett och den väldiga spontanitet som genomlyste allt han gjorde. En 
bild jag aldrig kommer få ur huvudet är när han lägger en surrande elvisp på en cymbal på golvpukan 
och efter en stunds betänketid smäller till golvpukan med handen så att alla grejer åker ner i golvet - en 
sannerligen lustfylld stund! 

Bandet består utöver Raymond Strid av Axel Dörner, Sture Ericson och Joe Williamson, några av 
Europas absolut främsta improvisatörer. Musiken The Electrics spelar är mer eller mindre en 
avkomma sprungen ur den engelska improvisationsmusiken (eller ”insect music” som den ibland 
kallas på grund av den pointillistiska approachen och alla snabba byten) från slutet av 60-talet. 
Grupper som Spontaneous Music Ensemble och Music Improvisation Company var några av dem som 
lade grundstenarna från den här typen av musik. Jag kommer ihåg när jag hörde skivan Karyobin av 
Spontaneous Music Ensemble för första gången och plötsligt förstod var allting kom ifrån. En skiva 
som har kommit att betyda mycket får många musiker inom den improviserade musiken. Några av 
nyckelfigurerna i de här grupperna var Derek Bailey, Evan Parker och John Stevens.  

När jag fortsatte att utforska improvisationsmusiken började jag även att upptäcka den klangliga 
grenen av musiken, (ibland även kallad reduktionism, vilket egentligen är en mer strikt och 
revolterande strömning som jag många gånger upplevde som uteslutande och lite för konceptuell) men 
reflekterade först inte så mycket över vad det egentligen var och blev många gånger uttråkad av vad 
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jag hörde. Musiken är oftast lågmäld med långsamma händelseförlopp, i stort väldigt orytmisk, och 
innehåller väldigt mycket tystnad och subtila rörelser. När jag hörde den här musiken var jag ovetande 
om att det faktiskt var en gren av den energiska musiken som jag tyckte så mycket om, och att den har 
utgjort en vändpunkt för många europeiska improvisationsmusiker, som till exempel Axel Dörner. Jag 
hade hört honom live några gånger, varav en av gångerna var tillsammans med Andrea Neumann, en 
annan musiker som har varit en stor del av den reduktionistiska rörelsen, men hade då svårt att 
uppskatta musiken. Jag var väldigt ifrågasättande till den otroligt minimalistiska approachen och hade 
svårt att höra samspelet i musiken. 

Jag fortsatte att stöta på musiken lite här och där och blev tagen av det på riktigt för första gången när 
jag hörde den norska slagverkaren Ingar Zach. Det var på en skiva som heter Germinal tillsammans 
med den spanska pianisten Agustí Fernández. Jag började då förstå att det fanns en del av den 
reduktionistiska skolan, som man mer korrekt skulle kunna kalla klanglig improvisation, som var 
betydligt mer tillåtande och öppen för andra inslag i musiken än bara just reduktionism. 

Den otroligt häpnadsväckande ljudbilden, tillsammans med det dynamiska samspelet gav mig en helt 
ny bild av klanglig improvisation, och ett intresse väcktes plötsligt för den här typen av musik. Jag tog 
dock aldrig steget till att själv börja utöva det på grund av den väldiga skillnaden i instrument mellan 
mig och Ingar Zach – han använder sig av en 80cm gran cassa (en ovanligt stor bastrumma som 
vanligtvis används i klassisk musik) och en stor arsenal av asiatiskt slagverk och diverse objekt. Jag 
kände mig något underlägsen och fortsatte på mitt vanliga spår.  

Jag fortsatte ändå att undersöka musiken och hittade efter tag en slagverkare vid namn Tatsuya 
Nakatani som spelar en del tillsammans med David Stackenäs. Han använder sig av ett konventionellt 
trumset, diverse gongar och cymbaler, och olika typer av ”extended techniques” och redskap för att få 
fram andra typer av ljud ur trumsetet än man annars är van att höra, så plötsligt kändes det mycket mer 
överkomligt att börja ägna sig åt den här typen av musik och jag bestämde mig då för att ha den 
klangliga improvisationen som huvudfokus i mitt soloprojekt. 

Jag hade även en idé ett tag om att inkludera poesiuppläsning i konserten. Jag hade sett ett videoklipp 
av en performance med poeten Karl Holmqvist och blev otroligt tagen av det. Jag gjorde lite 
efterforskning av honom och såg att han kom från min hemstad, Västerås. 

Jag lekte med tanken om att kontakta honom, men övergav den ganska snabbt. Jag hade svårt att tänka 
mig att han skulle resa från Berlin, där han är verksam, till Stockholm för att delta i en 30 minuters 
examenskonsert. Jag kom heller inte på någon annan som jag trodde skulle passa i den rollen, eller ens 
tänka sig att göra det, så jag övergav tanken och fortsatte istället att fokusera på att spela solo. 

 

Processen 

Inspiration 
 

En betydande vändpunkt under projektets gång var när jag hörde den australiensiska slagverkaren 
Tony Buck. Han använder sig av väldigt enkla och ibland väldigt banala metoder för att spela 
klangligt, vilket ledde mig till insikten att en otroligt viktig del i sitt konstnärskap är att ha en djupare 
förståelse för det man spelar - att förstå varför man spelar det man spelar och att man förstår värdet i 
det och var det kommer ifrån. Det man spelar bör helt enkelt vara i samförstånd med ens egen 
förståelse för det - det gör att man kan utveckla en distans till det och därmed inte vara för involverad i 
det utan tillåta något att vara vad det är. Jag märkte snabbt att ett sådant förhållningssätt till sin musik 
kräver väldigt mycket arbete och efterforskning. Att spela något väldigt länge och lyssna på 
inspelningar av sig själv kom att bli något väldigt avgörande för mig. Det gjorde att jag kom förbi ytan 
och mer och mer började förstå värdet av det jag spelade. Tony Buck blev en viktig slagverkare för 
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mig i det avseendet. Allt han spelar gör han med en sådan förståelse och distans, vilket gör att det får 
en otrolig tyngd. Detta var något jag försökte att ta med mig till själva konserten. 

 

Även John Cage var en viktig inspirationskälla under projektets gång. I kombination med att jag 
lyssnade på hans musik läste jag hans bok Silence. Den uppmanade till mycket tankar och funderingar, 
samtidigt som den bekräftade mycket av det jag tänkte på. Det slog mig även vilken stor influens han 
har varit på den klangliga improvisationsmusiken (jämför till exempel 
http://www.youtube.com/watch?v=9J3WpovGDtc med Mural – Monolith Of The Chaotic Pledge). 
Genom att han använde sig av så kallade chance operations (en metod som gör komponerandet mer 
eller mindre slumpmässigt) lyckades han få musiken att låta skapad i stunden, vilket troligtvis bidrog 
till varför han och hans följe hade så stor inverkan på den improviserade musiken. Den engelska 
improvisationsgruppen AMM, vilken bland andra inkluderade tonsättaren Cornelius Cardew, var 
exempelvis stora beundrare av John Cage. Cage nämner själv kopplingen mellan jazz och nutida 
musik: 

”Schools teach the making of structures by means of classical harmony. Outside school, however 
(e.g., Satie and Webern), a different and correct structural means reappears: one based on lengths 
of time. This never disappeared from jazz and folk music. On the other hand, it never developed in 
them, for they are not cultivated species, growing best when left wild.” (John Cage 2002, s. 63) 

Han skriver vidare: 
“Methods of writing percussion music have as their goal the rhythmic structure of a composition. 
As soon as these methods are crystallized into one or several widely accepted methods, the means 
will exist for group improvisations of unwritten but culturally important music. This has already 
taken place in Oriental cultures and in hot jazz.” (s. 5) 

Tidsaspekten har alltid varit en huvudsaklig fokus i jazz och kom även att bli så i den nutida musiken. 
Också hans utmärkande och banbrytande fascination för ljud var antagligen en stor anledning till 
varför så många improvisationsmusiker tilltalades så mycket av hans musik. Den bidrog till ökade 
möjligheter i den improviserade musiken i och med den rådande atonaliteten och fokusen på ljudens 
karaktär: 

"Sound has four characteristics: pitch, timbre, loudness, and duration. The opposite and necessary 
coexistent of sound is silence. Of the four characteristics of sound, only duration involves both 
sound and silence. Therefore, a structure based on durations (rhythmic: phrase time lengths) is 
correct (corresponds with the nature of the material), whereas harmonic structure is incorrect 
(derived from pitch, which has no being in silence)." (s. 63) 

Förutom en vidare inblick i tidsaspekten så bidrog detta även till min ökade förståelse för vad det 
egentligen innebär att spela klangligt. Han beskriver det som att musik där man fokuserar på tystnad 
och ljud och dess varaktighet blir en naturlig följd av att tillåta alla ljud att stå på egna ben och vara 
det dem är. Att basera en komposition på längd/tid bidrar till att lägga emfas på ljudens kvalitéer, 
eftersom det är ljuden som utgör utrymmet tid. I klanglig improviserad musik däremot anpassar du 
istället den rytmiska strukturen efter ljudens varaktighet, eftersom strukturen är mer eller mindre 
medvetet skapad i stunden. Rytmiken blir ett resultat av ljudens kvalitéer. Det blir nutida musik i dess 
riktiga mening, vilket också innebär att ljuden i din omgivning blir en del av musiken: 

”For in this new music nothing takes place but sounds: those that are notated and those that are 
not. Those that are not notated appear in the written music as silences, opening the doors of the 
music to the sounds that happen to be in the environment.” (s. 7) 

Jag började mer och mer acceptera de ljud jag använde mig av och allt kändes plötsligt mycket lättare; 
jag vilade i klangen. Jag utvecklade en distans och en öppenhet till ljuden som gjorde att jag mer och 
mer kunde vara i dem utan att blanda in mig själv i ljudbilden - jag påverkades av ljuden snarare än att 
jag påverkade ljuden. Det blev därför väldigt viktigt för mig i fortsättningen att ha som fokus att alltid 
låta mitt intresse för ljuden vara större än hur väl jag åstadkom dem. Den naturliga följden av det blev 
att jag, till stor del, kunde koppla bort mig själv och endast fokusera på ljuden.  
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En annan gemensam nämnare mellan den komponerade nutida musiken och den improviserade 
klangliga musiken som jag ofta lade märke till var hur de båda hade en märkbar medvetenhet kring 
ljudens olika klang och karaktär. John Cage skriver: 

”I have already compared the selections of sounds for the Sonatas and Interludes to a selection of 
shells while walking along a beach. They are therefore a collection exhibiting taste.” (s. 25) 

Detta inspirerade mig till att jobba mer med exakta och precisa klanger, mycket också eftersom jag 
upplevde att det skapade en känsla av mänsklig frånvaro i musiken när det exekverades på rätt sätt, 
något som jag ofta upplevde i John Cages musik och som jag tilltalades mycket av. Det är även en 
intressant och mycket passande beskrivning av hur olika klangliga improvisationsmusiker samlar på 
sig sin repertoar av ljud.  

 

Musiken till konserten 

 

Att börja jobba med musiken till konserten var något som jag drog mig för en längre tid, i synnerhet 
för att jag var rädd för att släppa jazzen som var min huvudsakliga fokus under hösten och som var 
den musik som jag i störst utsträckning var verksam i. Jag hade fått in en bra rutin i min övning och 
det kändes därför väldigt avigt att helt och hållet släppa det och börja öva på något som var väldigt 
långt från den typen av musik. Jag provade ett tag att hålla igång båda sidorna parallellt, men jag 
kände inte att jag fick någon klarhet eller djup i den improviserade musiken när det andra låg och 
gnagde i bakhuvudet. Veckorna gick och konserten närmade sig, så jag bestämde mig till slut för att 
helt och hållet börja fokusera på musiken till konserten och lägga jazzen på is ett tag. Jag hade heller 
inte särskilt mycket att göra under den här tiden, så det kändes passande att börja fokusera på 
konserten. Det visade sig vara ett klokt val. Jag kände plötsligt av en kreativitet och frihet som jag inte 
hade känt av på länge i jazzmusiken. Jag angrep trummorna från ett helt annat håll och började 
upptäcka klangliga möjligheter som jag inte hade hört eller reflekterat över innan. Det var väldigt 
uppfriskande. Plötsligt hade jag ett helt nytt instrument framför mig. 

Något som blev särskilt intressant var de många klangliga möjligheter som golvpukan erbjöd. I 
kombination med det skinnet som satt på lyckades jag med hjälp av blompinnar få fram övertoner som 
jag kunde kontrollera beroende på hur mycket jag tillät blompinnarna att vibrera, hur hårt jag tryckte 
dem mot skinnet, var på skinnet jag drog dem och hur snabbt jag drog dem över skinnet. Detta blev en 
väldigt central del av konserten och var nog en av de saker som jag la ner mest tid på. Jag upptäckte 
även samma fenomen på hängpukan och kunde således spela på både golvpukan och hängpukan 
samtidigt. Att spela med vänster hand visade sig dock vara krångligare än jag hade trott, i synnerhet att 
spela det samtidigt som högerhanden, så jag övade på detta tills jag kände att jag behärskade det i den 
utsträckning som det var möjligt. Jag kände att jag ville mjölka ur denna idé så mycket som möjligt 
och nästan tröttna på den för att se om det ursprungliga värdet fortfarande skulle finnas kvar. Efter 
många och långa övningspass tyckte jag mig fortfarande känna av den kvalitén som jag kände av 
första gången jag upptäckte det och bestämde mig för att ha med det som en del i konserten.  

Jag började försöka utveckla idén genom att placera olika typer av objekt på trumskinnet och på sätt 
manipulera ljudet som kom från skinnet och golvpukan. Jag använde mig bland annat av en crotal, en 
väldigt liten och kompakt cymbal med väldigt hög pitch, och tilltalades av det distade ljudet den fick 
fram ur golvpukan. Jag provade också att inkludera andra moment i den här idén, och hade länge som 
idé att ha en statisk puls på en liten gong. Det var en bestående idé under en längre tid av projektet, 
men jag bestämde mig till sist för att ta bort det, dels för att det tog för mycket fokus från den statiska 
tonen i golvpukan och dels för att det hindrade mig från att spela på hängpukan med vänsterhanden. 
Jag tilltalades dock av de dronliknande effekterna som de båda idéerna skapade och blev mer och mer 
tilltalad av att ha just droner som en genomgående faktor i konserten. Jag provade olika sätt för att 
åstadkomma det och hittade ett par olika tekniker som funkade för det ändamålet.  
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Bland annat fläktar visade sig vara väldigt användbara eftersom dem producerade väldigt lite ljud av 
sig själva och åstadkom desto mer ljud. Problemet med dem var att jag var tvungen att använda två 
händer för att sätta på dem, så jag blev tvungen tänka ut ett sätt att sätta på dem utan att störa flödet i 
konserten. Resultatet blev en del där jag använde mig av endast munnen för att spela och kunde på det 
sättet sätta på en av fläktarna i och med att jag hade båda händerna fria. Jag var först väldigt skeptisk 
till den här väldigt specifika och uttänkta delen av kompositionen, men tillät det till slut att vara så. 

Jag skrev även ner alla ljud som jag hittade och tog även kort för att få en mer exakt dokumentation av 
hur jag gjorde. Jag gjorde sedan ett första utkast på en form av alla ljuden som jag hade skrivit ner för 
att få en tydlig bild av vad jag hade att använda mig av och vad som skulle kunna tänkas passa ihop 
efter varandra. 

Jag spelade de olika delarna många gånger om för att utforska möjligheterna i idéerna och för att se 
om den ursprungliga känslan jag hade höll i sig. Vissa av koncepten blev jag mer och mer intresserad 
av ju mer jag spelade dem, och vissa av koncepten uppfattade jag som mer och mer endimensionella 
och platta ju mer jag spelade dem. Jag plockade därför bort delar allt eftersom och la istället till nya 
idéer som jag upptäckte. 

 

När det var ca en vecka kvar till konserten började jag att spela genom hela formen som jag hade 
skrivit ner från början till slut. Jag hade fram till dess bara spelat alla separata delar och hade därför 
ingen koll på hur lång konserten skulle kunna tänkas bli. Jag tog tid på hela formen några gånger och 
det blev varje gång runt 35 minuter. Min oro för att konserten skulle bli alldeles för kort försvann och 
jag kände att jag började få en bra känsla för tid när jag spelade. Jag vågade emellertid inte börja 
experimentera med att kasta om formdelarna eftersom att jag fortfarande kände att alla delar inte 
riktigt hade satt sig än. Jag bestämde mig därför för att sätta en bestämd form för konserten. 

 

Handledarträffar 

 

Jag valde att ha David Stackenäs som i handledare i mitt projekt på grund av hans många år av 
utövande i den improviserade musiken och hans erfarenheter av solospel inom den klangliga grenen av 
improviserad musik. Med hans tre soloskivor i bagaget kändes det nästan givet att jag skulle ha honom 
som handledare. Jag hade hört honom spela några gånger och lyssnat en del på hans musik, och hade 
även haft två lektioner med honom innan, så det kändes väldigt kul att få spela med honom igen på tu 
man hand, men att den här gången göra det mer på djupet. Jag var också nyfiken på att höra hans 
tankar kring improviserad musik och solospel, och hur han har arbetat med det genom åren. Just hans 
användande av droner och bestående klanger var något som jag var väldigt intresserad av och ville få 
mig en närmare titt på. Jag hade, som jag nämnde ovan, börjat intressera mig för droner och ville höra 
hans idéer kring olika tillvägagångssätt att skapa droner på och hur man kan använda sig av det i 
musiken. Han har även utvecklat metoder för att kunna jobba med flera olika lager, vilket gör att 
musiken får en nästan elektronisk kvalité. Även det är något jag har tilltalats av mycket och vill kunna 
använda mig av i mitt eget spel. 

 

Handledarträff 1 
 

Första träffen äger rum i Davids replokal. David lägger fram som förslag att vi spelar korta solon för 
varandra. Jag har väldigt få saker med mig (jag har i min övning gjort mig väldigt beroende av diverse 
slagverk och objekt), så allt blir således ganska trevande och inte särskilt spännande eller övertygande. 
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Jag provar att skapa en dron genom att dra en gong över sargen på bastrumman, men slinter hela tiden 
med handen och kommer av mig. Det känns hafsigt och solot blir ganska kort och ofokuserat. David 
kommenterar dronen och betonar vikten av att ha en färdig repertoar av ljud, så man inte behöver 
prova sig fram under framförandets gång och därmed riskera att förstöra flödet. 

Vi gör sedan en improvisation på duo, och jag känner även här av den trevande känslan. Den enda 
gången i improvisationen det känns bra är när jag lyckas använda mig av koncept/klangvärldar som 
jag har testat tidigare i mitt övningsrum och som jag vet fungerar. Detta inspirerar mig dock att till 
utöka min repertoar av ljud  

 

Handledarträff 2 
 

Vi pratar om olika slagverkare och olika förhållningssätt i klanglig improvisation, och pratar även om 
prepareringar. Han visar bland annat en modifierad fläkt han använder sig av, där han har tagit bort 
själva propellern och ersatt den med en bit tejp, vilket gör att den får ett mjukare och mer hanterbart 
sound. Han använder den både som en dron och som ett verktyg att spela med. 

Vi spelar sedan en stund och jag känner mig väldigt tillåtande. Jag använder mig av ganska enkla ljud, 
men finner dem plötsligt väldigt intressanta och njutbara - svårheten blir dock att avgöra om det finns 
något musikaliskt värde i dem. Jag minns de gånger jag har varit på konserter och lyssnat på musik där 
det förekommer i stort sett ett enda ljud under en väldigt lång tid och har alltid känt att jag har haft 
svårt att förhålla mig till det. Det övergår från att vara "musik" till att vara en väldigt uteslutande konst 
med syftet att provocera och vara tankeväckade - det blir något väldigt egocentriskt över det där fokus 
ligger på en avskärmad personlig självuppfyllelse som publiken inte får eller har möjlighet att ta del 
av. Jag kom således underfund med att jag ville hålla på med en musik där föränderlighet är en del av 
strukturen och impulser är något att bejaka, istället för att skärma av sig från dem.  

 

Handledarträff 3 
 

Den här gången gjorde vi improvisationer med fokus på friktion. Det funkar bra till en början, men jag 
tappar efter ett tag tålamodet och vill prova saker jag har kommit fram till i övningsrummet istället. 
David säger efter improvisationen att vi kom bort från själva syftet med övningen någonstans i mitten 
av improvisationen, men att vi kommer tillbaka till det i slutet. Vi pratar även om material (frigolit, 
trä, gummi) och olika typer av objekt man kan använda sig av för att skapa friktion. Jag påpekar hur 
materialberoende de flesta klangliga improvisationsmusiker är och att det kan göra det svårt att spela 
oförberedd och försvåra logistiken. Han säger att han bara använder sig av saker som han får ner i en 
resväska och råder mig att ta bort saker ur min repertoar som jag inte skulle kunna få med mig på till 
exempel ett flyg. Jag grubblar en stund över detta efter lektionen i och med att jag har gjort mig 
beroende av skinnen på mina trummor, men kommer fram till att resa med skinn inte är mycket 
krångligare än att resa med cymbaler och bestämmer mig för att ha kvar det i min repertoar. 

 

Han har även med sig en lista på olika klangliga slagverkare:  

Jason Kahn, Ingar Zach, Eric Carlsson, Tony Buck, Tatsuya Nakatani, Le Quan Ninh, Michael 
Zerang, Tor Haugerud, Burkhard Beins, Eddie Prevóst, Sven-Åke Johansson, Burkhard Beins och 
Henrik Olsson 
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Vi slås båda av hur pass få etablerade klangliga slagverkare det faktiskt finns. Intresset för den här 
typen av musik visade sig vara ännu mindre än jag hade trott. Jag skulle dock vilja komplettera den 
här listan med slagverkare som jag har upptäckt i efterhand:  

Gino Robair, Seijiro Murayama, Morten J. Olsen, Luis Tabuenca, Christian Wolfarth, Michael 
Vorfeld och Enrico Malaesta  

Han har också med sig en lista över nyckelord som han anser viktiga inom klanglig improvisation: 

• Lager 
• Morfande - Långsamt föränderligt 
• Fraser - Tvära kast 
• Register 
• Noise 
• Puls 
• Upprepningar 
• Punkter 

En hjälpsam lista som väl sammanfattar några av de viktigaste byggstenarna inom klanglig 
improvisation. 

Jag hade även, som jag tidigare skrev, två lektioner med David under hösten innan jag hade börjat med 
mitt projekt och väljer att ta med anteckningar från en av dem, eftersom dem bär stor relevans för 
projektet som komma skulle: 

Jag nämnde under förra lektionen att jag gärna ville fokusera på klangligt spel, så den här gången 
har David med sig sin akustiska gitarr som han använder sig av när han improviserar klangligt. Han 
gör detta genom att lägga gitarren plant på ett bord, och använder sig sedan av en rad olika 
prepareringar som han har samlat på sig genom åren. 

Vi börjar med att spela en övning som går ut på att tillsammans starta en improvisation utan någon 
cue, och sedan avsluta den på samma sätt samtidigt som man under hela improvisationens gång 
lyssnar mer på den andra än på sig själv, detta mest för att kunna bryta sig ur sina vanliga mönster 
och upptäcka saker nya saker på sitt instrument, och samtidigt kunna ha fullt fokus på samspelet. 

Det blir en väldigt följsam musik där ljuden går in och ut ur varandra, och det blir väldigt lätt att följa 
hela händelseförloppet. Vi gör det några gånger och det blir lättare och lättare för var gång. Vi 
provar sedan att spela en improvisation helt utan några ramar. David har en väldigt stor repertoar av 
ljud och är väldigt duktig på att jobba med många olika lager, så jag får efter ett tag svårt att hålla 
upp samma intensitetsnivå som honom. Jag har även svårt att förhålla mig till själva samspelet i 
improvisationen. Rytmiken är så pass utdragen och abstrakt från vad jag är van med, och ljudens 
karaktär ändrar helt skepnad när dem får tillåtelse att ta så stor plats. Jag börjar fundera över vad 
man egentligen kan och får spela i den här typen av musik, vilket gör att jag börjar utesluta impulser 
som jag vanligtvis annars hade fullföljt. 

 

Fri improvisation 

 

Jag stöter då och då på musiker som har den inställningen till fri improvisation att den är helt och 
hållet befriad från genrer och referenser och att man således kan spela precis vad som helst när som 
helst och helt och hållet ignorera det musikaliska resultatet. Jag minns bland annat Jerry Bergonzis 
uttalande på en clinic på KMH: ”I don’t think there’s such a thing as free improvisation. We all have 
muscle memory, and that keeps us from being completely free.” Det blir en väldigt bokstavlig tolkning 
av begreppet som också blir väldigt missvisande. Att helt frigöra sig själv är både omöjligt och helt fel 
utgångspunkt i den här typen av musik.  
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Precis som i jazz och all annan musik så kommer vi alltid ha referenser till vårt musicerande och 
behöver dem för att kunna uttrycka oss i musiken. Arnold Schönberg skriver: 

”Every combination of notes, every advance is possible, but I am beginning to feel that there are 
also definite rules and conditions which incline me to the use of this or that dissonance.” 

Han menar alltså att det finns en gräns för hur pass fri man kan bli i musiken. Tanken är inte att sätta 
allt åt sidan och sedan spela helt utan regler, utan istället att studera musiken så pass mycket att du kan 
röra dig fritt inom musikens ramar, och till slut expandera själva ramarna. 

Vi kommer aldrig att kunna röra oss utanför ramarna. Det har för mig blivit en viktig riktlinje i min 
övning och utövning. Det svåra med den improviserade musiken har dock blivit de så pass abstrakta 
ramarna och normerna som musiken bygger på. Reglerna, som Schönberg pratar om, har snarare blivit 
smak än regler, i och med den utsträckta användningen av ljud och inte toner, och har därför blivit allt 
svårare att avgöra, något som jag tror många provoceras av. Musiker, och åhörare i allmänhet, har en 
tendens att bedöma och värdesätta den rent materiella förmågan och ignorera de egenskaper som ger 
musiken dess egentliga och mest essentiella värde, något som blir betydligt svårare när konventionella 
instrumenttekniska medel sätts ur spel. När man använder sig av okonventionella angreppssätt till sitt 
instrument tar man istället bort förväntningarna och fokusen på de materiella färdigheterna som många 
har på improviserande musiker och rör sig istället närmare kärnan i musiken. 

 

Samspel 

 

Den svåraste biten i det här projektet för mig har varit att utveckla mitt samspel, dels för att jag har 
haft svårt att hitta likasinnade musiker och dels för att jag har haft svårt att förhålla mig till själva 
samspelet eftersom det skiljer sig så mycket från det jag har hållit på med tidigare. Som jag nämnde 
tidigare så är rytmiken ofta väldigt statisk och sällan i fokus, så man får istället förhålla sig klangligt 
till sin eller sina medspelare, något som ofta är förbisett inom jazzmusiken. Jag lärde mig mycket av 
att spela med David och tog med mig lärdomen att man kan dra otroligt mycket nytta av varandra för 
att skapa en intressant ljudbild, istället för att skapa två individuella ljudbilder på varsitt håll. Något 
som jag har tyckt varit väldigt fascinerande med klanglig improvisation har varit hur två helt olika 
instrument kan flyta ihop och låta som ett instrument, något som även David underströk under en av 
våra träffar. Detta åstadkommer man exempelvis genom att använda sig av samma frekvensområde 
eller samma typ av klangfärg. I och med de ofta oidentifierbara och ovanliga ljud som många gånger 
förekommer i musiken så blir det också en ganska tacksam kvalité att lägga vikt vid eftersom ljuden 
redan från början är svåra att känna igen, vilket också gör det svårare att urskilja instrumenten. Rudolf 
Arnheim, författare, konst- och filmteoretiker, och psykolog skrev redan 1936: 

”The rediscovery of the musicality of sound in noise and in language, and the reunification of 
music, noise and language in order to obtain a unity of material: that is one of the chief artistic 
tasks of radio” 

Här specifikt ämnat för radios som ljudkälla, men går även att härleda till den klangliga 
improvisationsmusiken. För att skapa den här känslan av enhetlighet så krävs det att alla musiker i 
gruppen har en tillräckligt god kännedom av sin ljudrepertoar för att snabbt kunna anpassa sig till den 
pågående ljudbilden, samt att man har en så pass stor palett att man kan spela längre improvisationer 
utan att ständigt upprepa sig. Det är också viktigt att vara ekonomisk med sina ljud och inte avfyra allt 
samtidigt, särskilt i större grupper där man har möjlighet att använda ljuden i relation till kontexten. På 
så sätt kan man använda sig av ett och samma ljud i olika ljudbilder för att på så sätt få ljudet att ändra 
karaktär. Till exempel så kan väldigt svaga ljud i en väldigt volymstark ljudbild ta väldigt lite plats 
men ändå bidra till ljudbilden till skillnad mot om det hade varit en väldigt svag ljudbild - eller ett 
lågfrekvensljud i en ljudbild med höga frekvenser till skillnad mot ett lågfrekvensljud i en ljudbild 
med låga frekvenser. För att kunna jobba så här så krävs det ju också att man är i samklang med sina 
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medspelare, och att alla är initiativrika och samtidigt låter varandra att ta plats. Ad hoc-grupper 
(grupper bestående av musiker som möts för första gången) kan lätt bli antingen alldeles för spretiga 
eller alldeles för passiva just på grund av att man inte känner varandra tillräckligt väl musikaliskt, 
vilket ofta resulterar i att improvisationerna blir väldigt statiska och förutsägbara. 

En annan sak som jag har lagt särskilt märke till och som har tilltalat mig mycket har varit de 
kompositoriska kvalitéerna som musiken frambringar. I och med de långsamma händelseförloppen 
och de ofta väldigt resoluta musikaliska riktningar som musiken tar gör att musiken får en väldigt 
kompositorisk karaktär. Många musiker har bejakat detta och börjat använda sig av strukturer och 
begränsningar i improvisationerna för att ge musiken en annan dimension än vad som annars brukar 
uppstå i rena improvisationer. Det är också många musiker som sysslar med improvisation som 
samtidigt har specialiserat sig på stycken av bland andra John Cage och Morton Feldman, vilket har 
bidragit till att gränsen mellan komponerad och improviserad musik mer och mer har börjat suddats ut. 
Den friheten som nutida musik bidrar med är så pass snarlik den klangliga improvisationen och kanske 
än mer reduktionismen. Många musiker väljer därför att kliva över gränsen mellan improvisation och 
komposition och tillåter improvisationerna att ha förutbestämda strukturer och en begränsad mängd av 
ljud. 

 

Examenskonserten 

 
Examenskonserten ägde rum den 5e mars i Nya Salen på KMH. Jag valde Nya Salen för att det kändes 
som det mest lämpade rummet på skolan att ha en solokonsert på. Jag vill ha det intimt och ha 
publiken nära, och akustiken i rummet kändes passande för den typen av musik jag skulle spela. Jag 
började dagen med att rigga upp inspelningsutrustningen för konserten. Jag hade lånat fyra 
överhängsmickar, en bastrummick, samt dator och ljudkort av Erik Metall som jobbar i ljudenheten på 
skolan. Jag var lite rädd för att jag inte skulle få till någon inspelning på grund av mina okunskaper 
inom inspelningsteknik, men Erik Metall hade fixat till allt så pass mycket att jag i princip bara 
behövde trycka på rec. Jag behövde dock rigga upp alla mikrofoner först, något som visade sig ta 
längre tid än jag hade tänkt mig. Det började med att mickstativen jag hade lånat från servicecentrum 
hade för stora mickhållare för mikrofonerna och att de inte gick att skruva av från mickstativen, så jag 
gick och frågade ifall de hade några stativ med mindre mickhållare. Det hade de såklart inte. Jag tänkte 
först att jag skulle byta till större mickar, men kom sen på den väldigt provisoriska lösningen att sätta 
papper i mickhållarna för att göra hålet mindre. Det gick utomordentligt bra och problemet var löst. 
Jag provar således att spela in en bit, men ljudet blir otroligt svagt och låter ibland nästan distat. Jag 
undersöker problemet närmare, men kan inte komma på någon rimlig förklaring. Volymkontrollen i 
Logic indikerar att volymen är precis så stark som den bör vara och jag får signal in i ljudkortet, så jag 
lyckas inte bringa någon klarhet i var problemet kan tänkas ligga. Efter tag visar sig det dock att det är 
hörlurarna som det är fel på. Jag lånar ett par andra hörlurar och plötsligt låter allt som det ska. 
Publiken har då anlänt och jag sätter mig ned för att börja konserten.  

Jag inleder konserten, och till skillnad mot den nervositeten som jag brukar känna av i början av 
konserter så är det ett stort lugn som kommer över mig. Jag tar till vara på det och tillåter alla idéer att 
ta sin tid. Allt flyter på ända tills jag böjer mig ned för att plocka upp en gitarrsträng och inser att jag 
har glömt att ta fram den ur min ryggsäck. Jag ställer först in mig på att strunta i idén, men ser sedan 
att ryggsäcken bara ligger någon meter bort och bestämmer mig då för att lämna trumstolen och hämta 
strängen. Det blir något av ett avbrott i konserten, men det bidrar också till att resten av konserten blir 
än mer avspänd.  

Jag får mycket fin respons efter konserten och det känns överlag som en väl genomförd konsert. Jag är 
även nöjd med valet av konsertlokal. Jag tänkte innan konserten att personerna som skulle komma att 
passera genom lokalen (en av utgångarna ur skolan finns nämligen i just den lokalen) skulle störa 
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konserten, men jag tänker knappt på det under konsertens gång. Det är även många efter konserten 
som säger att det bidrog till deras konsertupplevelse. 

Något som förvånade mig, i positiv bemärkelse, var att många trodde att jag använde datorn som jag 
hade till inspelningen till att spela upp förinspelade eller elektroniska ljud. Exakt vilka ljud det var 
dem reagerade på vet jag inte, men jag blev glad av iakttagelsen då ett av mina mål under processen 
var att få trumsetet att låta elektroniskt.  

Konserten blev till slut ca 30min lång, något kortare än jag hade trott, men jag kände mig i det stora 
hela nöjd med det musikaliska resultatet. 

 

Inspelningen 

 

Det var väldigt intressant att till slut få lyssna på inspelningen av konserten. Jag hade under processens 
gång spelat och experimenterat med alla ljud så pass mycket att det till slut kändes som att jag 
förlorade uppfattningen om dem och därför också förlorade lite av mitt omdöme. Jag hade i och för sig 
spelat in mycket under mina övningspass, men kvalitén på dem inspelningarna var så pass dåliga att 
jag inte riktigt lyckades skapa mig någon rättvis uppfattning om själva ljuden i sig, utan det blev mer 
själva rytmiken och strukturen som jag lyssnade på och utvärderade. Det blev därför väldigt 
upplysande att till sist få höra hur det egentligen lät. 

 

Utvärdering 
 

Det första jag slogs av var hur den tydlighet som jag hade föreställt mig fanns i ljuden i själva verket 
inte var särskilt tydlig, utan egentligen ganska otydlig och nästan skitig. Många av ljuden saknade den 
skärpa som jag hade upplevt i övningsrummet – där hade jag byggt upp en bild av ljuden att de var 
väldigt framträdande och att de tog ganska stor plats i rummet, men av inspelningen att döma så 
saknades många av de här kvalitéerna. En värdefull insikt som manade mig till att fortsätta utveckla 
och slipa på de idéer som jag har jobbat med. 

Även själva formen på konserten blev lite otydligare än jag trodde. Jag upplevde att många av 
övergångarna inte var särskilt övertygande och att dem kom antingen lite för tidigt eller lite för sent. 
Jag hade innan konserten tänkt mig att själva dramaturgin skulle vara ganska jämn och symmetrisk, 
men istället uppstod det en viss asymmetri som egentligen var helt oavsiktlig.  

Vissa delar borde även helt klart ha varit längre än dem var, i proportion till hela konserten. 

Det hade gett konserten en tydligare helhetskänsla och hade fått de olika delarna att smälta samman 
bättre, istället för det fragmentariska som konserten nu präglades av. 

Jag blev många gånger under lyssningen slagen av hur vissa av delarna fick så pass lite plats.  

Jag upplevde även en ganska ryckig dynamik som var högst ofrivillig, vilket förmodligen var ett 
resultat av ett bristande tålamod och en osäkerhet i vilken riktning jag skulle ta. Om jag hade avvaktat 
och varit mer lyhörd så hade jag troligtvis lyckats undvika den ryckiga dynamiken, och även 
asymmetrin som uppstod. 

Överlag så är jag ändå nöjd med inspelningen. Även om det hände något misstag här och där så tycker 
jag att jag väl lyckades presentera det material jag har arbetat med, och även faktiskt göra musik av 
det. 
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Även ljudkvalitén blev bra, om än lite låg volym, så jag kände inte något behov av att ge mig på att 
mixa inspelningen. Jag gjorde endast en liten justering av en basfrekvens som jag störde mig på och 
lämnade det där. Erik Metall hade även gjort några små justeringar innan han skickade inspelningen 
till mig.  

Jag känner dock så här i efterhand att förbättringar skulle kunna göras, så jag kommer nog, inom en 
snar framtid, att sätta mig ner och göra en mix. 

 

Reflektion 

 

Det har varit ett väldigt givande och inspirerande projekt och jag är väldigt glad över att ha genomfört 
det. När jag under sommaren innan mitt tredje år fick idén att ge en solokonsert som examensarbete så 
hade jag egentligen inte någon direkt plan över vad jag skulle spela, utan ville bara utsätta mig för att 
sitta själv på en scen och genomföra en konsert från början till slut. Att det till slut landade i den 
musiken som det gjorde och att jag lyckades formulera för mig själv vad jag ville uppnå (se Syfte) 
gläder jag mig mycket över, och det känns som att jag har kommit över en outtömlig källa av 
inspiration. Även om det fortfarande känns relativt nytt, särskilt när det kommer till mitt eget 
utövande, så känns det som jag har lärt mig mycket om mitt instrument och om mig själv. När jag 
började på skolan hade jag svårt att hitta ro i det klangliga och såg det snarare som en begränsning än 
en möjlighet. Jag kommer ihåg min första lektion med Raymond Strid; han föreslog en bit in på 
lektionen att vi skulle improvisera tillsammans och fokusera på klang. Även om det kanske inte är 
hans gebit så gör han det fortfarande väldigt bra. Jag blev genast obekväm och tog mig minst sagt 
halvdant igenom uppgiften. Jag ser det därför som en slags personlig och musikalisk framgång att ha 
tagit steget in i den världen, och jag har fått mycket tillbaka utav det.  

Jag har också blivit mer och mer intresserad för den mer minimalistiska och reduktionistiska delen av 
klanglig improvisation. Jag har funnit ett värde i den musiken som jag inte riktigt hade tålamod och 
intresse för innan jag började med det här projektet, och det känns som att även det är en värld som det 
finns mycket att utforska i och som skulle kunna ge mycket tillbaka till mig som improviserande 
slagverkare. 

Något som jag i efterhand känner att jag borde ha jobbat mer med var den övergripande 
formstrukturen för konserten. Nu använde jag mig av en förutbestämd formindelning och 
improviserade i alla separata delar, men hade egentligen som mål att vara så pass förberedd att jag inte 
skulle behöva bestämma formindelningen innan. Jag har visserligen inget emot den typen av 
improvisation, som jag skrev innan så är det ju många musiker som använder sig av sådana typer av 
begränsningar, men jag känner inte att jag är i det stadiet att jag kan börja använda mig av dem 
begränsningarna, utan vill först bli så pass bra på att improvisera att jag inte behöver strukturera upp 
formen innan en konsert. 

Det känns dock fortfarande som ett väldigt stort steg att till fullo börja ägna sig åt klanglig 
improvisation och jag känner inte att jag helt vill utesluta annan musik ur mitt liv, utan vill ha en så 
pass bred palett så att jag kan jobba med många olika typer av musiker. Jag känner även att jazzen 
fortfarande är en betydande del av mitt musikerskap och har genom den fokusen jag har haft på fri 
improvisation byggt upp en slags distans till det som jag trivs väldigt bra med. Därför känns även det 
som något som jag vill fortsätta hålla på med.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

 

Här är anteckningar från min anteckningsbok som jag använde som övningsunderlag och riktlinjer 
under mina övningssessioner:  

 

tid (spela i time utan underdelning, rytmiskt fokus) kontra ljudskulptering 

 

spela rummet och din omgivning - ljuden som omger dig är en del av musiken 

 

plötsliga ljud - inkonsekvent (i gränslandet till vad som kan uppfattas som "omusikaliskt") kontra 
konsekvent spel 
 

experimentera med tvära kast - formdelar kan få vara korta 

 

friimpro spelas över en tidsrymd, dvs den spelas i time - du kan utifrån det markera nya formdelar, 
konstruera en abstrakt puls med hjälp av repetition (kontinuitet), spela fraser som har en början och ett 
slut 

 

kategorisera aldrig musik 

 

legatosustain - pizzicatosustain - non-legatosustain - pitch - klangfärg - dynamik 

 

experimentera med olika instrumentuppsättningar - skapa olika typer av grupper för olika typer av 
sound 

 

jobba med exakta klanger - det skapar en känsla av mänsklig frånvaro i musiken 

 

lyssna på frekvenser och pauser i musiken - tillåt alla ljud att stå på egna ben - vila i klangen 

 

solospel - spela inte som att du är ensam i rummet, utan spela allting som ett svar på din omgivning 
och tystnaden - spela som att du spelar med någon 

 

experimentera med pauser - se hur länge du kan få en paus att fortfarande vara intressant - är det någon 
skillnad på paus och (explicita) ljud? att använda tystnaden som ett verktyg är att spela 

 

experimentera med tid - repetition, extremt långsamma tempon, abrupta tempoändringar, snabba 
tempon under längre tid 
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jobba med lager - bygg på och plocka bort för att variera ljudbilden - överlappande eller med paus 
emellan 

 

forcera inte fram känslor i musiken - var istället öppen för att bli påverkad av den 

 

ljud har 5 egenskaper: pitch, varaktighet, klang, styrka och i komposition, ordningsföljd 

 

att spela klangligt innebär att lyssna, låta saker ta sin tid och vila i klangen 

 

fri improvisation, med fokus på att när som helst kunna byta fokus och riktning - mycket rena 
trumsetsljud 

 

blockimprovisation - flera block igång samtidigt, plötsliga byten. försök att hitta så rena och självklara 
ljud som möjligt. försök att få ljud att smälta in i varandra och få dom att gradvis transformeras. 

 


