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MUSIKALISK BAKGRUND 

Barndom	  

Jag har en tes. Jag tror att man redan i barnstadiet kan studera ett barn och se dess 
fallenheter, personlighetsdrag och intressen. Som att väldigt mycket av ens 
personlighet är medfödd. Det grundar jag på att när jag ser filmer och fotografier 
av mig själv som barn förstår jag att mitt musikintresse funnits med redan från 
start. Det kan vara filmer när jag blott 4 år gammal spelar piano till låtar på skiva, 
dansar euforiskt till Mozart eller dirigerar någon programvinjett på TV.  För mig 
tror jag att passionen fanns från början. Intresset växte under uppväxten via 
kommersiella musikkanaler på TV, musikkassetter med visor och levande 
storbandskonserter. Populärmusiken gjorde vid det här stadiet ett enormt intryck på 
mig. Jag älskade att musiken på MTV och i reklamradion kunde variera i stil och 
uttryck, men att den uteslutande hade för avsikt att slå igenom som en hit.  

Låtarna var starka med välskrivna, stora arrangemang. Att musiken dessutom var 
skriven på ett lättillgängligt sätt gjorde att jag som barn snabbt tog till mig den. Jag 
var också mycket imponerad av stora, påkostade musikevenemang med livemusik, 
som Melodifestivalen, Rhapsody In Rock och TV-sända musikaler. Sättet att 
använda sig av stora orkestrala tillgångar i kombination med elektrifierade 
instrument tilltalade mig, och gjorde mig enormt inspirerad. Min mamma som hade 
växt upp i Sandviken under de år när staden blomstrade kulturellt, hade lyssnat 
mycket på fusion och storbandsmusik som hade ett starkt fäste och tradition i 
Gästrikland. Via henne presenterades jag i tidig ålder därför för storband, som vi 
ibland gick och lyssnade på live. Pappas bidragande var hans stora intresse för 
rockmusik. Han introducerade mig för klassiska rockakter som Queen, Deep 
Purple, Genesis, Led Zeppelin och Frank Zappa. Som gemensam nämnare för alla 
dessa, egentligen vitt skilda, akter ser jag att samtliga är uppbyggda av en stark 
kärna av tydlig melodik och klädda i kreativa och påkostade arrangemang. Inte 
sällan involverar de ett stort antal musiker. Under dessa år började min musikaliska 
grundstomme, min kärna, att utkristallisera sig. 

 

   *** 

 

När jag började spela trombon var jag 9 år gammal, och att valet föll på just 
trombon berodde egentligen inte på att jag hade förälskat mig i trombonmusik, utan 
snarare att jag kände stark lust till musik och ville utöva det. Trombonen blev min 
första ingång till att få spela och träffa andra musikintresserade. Eftersom jag tidigt 
var målinriktad och insåg att jag var tvungen att öva för bli bättre utvecklades jag 
snabbt, och blev en av de mer framstående eleverna på kulturskolan. Jag, som 
egentligen var blyg som barn, kände ingen nervositet i att framträda, bara det hade 
med musik att göra. Det kändes som en tydlig indikation på att jag hade hamnat i 
rätt forum. När jag började högstadiet, trädde en viktig person in i mitt liv, min 
musiklärare Lorentz Persson. Lorentz var själv gammal trombonist och hade 
turnerat runt världen och bott utomlands stora delar av sitt liv och jobbade nu som 
musiklärare på Råsundaskolan i Solna. När han fick nys om att jag spelade 
trombon blev han mycket engagerad, och gav mig stor uppmärksamhet och tid, och 
lyfte även fram mig inför mina skolkamrater. Han gav mig alltså, förutom 
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trombonlektioner och introduktioner för kompinstrumenten, mycket 
självförtroende. Han visade bland annat systemet med ackordsspel på piano. Min 
mammas ärvda piano blev plötsligt min favoritleksak och jag övade på ackordspel 
och spelade till skivor hemma. Jag lärde mig snabbt och började smått utforska hur 
man kunde utveckla pianospelet med omvändningar, fyrklanger och solospel. 
Eftersom jag spelade trombon och var van att läsa noter och skrivna arrangemang, 
skrev jag alla partitur, leadheats och enklare arrangemang till de grupper jag var 
med i. Jag fick mycket tid att prova idéer, och uppmuntran till att fortsätta. 

Trombon spelade jag i kulturskolans olika orkestrar, storband och funkgrupper och 
blev bekant med den typen av musik tidigt.Jag var på kulturskolan flera gånger i 
veckan och fick även mera ansvar när det skulle sättas upp musikaler och liknande 
på kvällstid. Men mitt största fokus låg egentligen mer i att spela i Råsundaskolans 
olika pop- och rockband och övade mer piano än trombon. När det blev dags att 
söka gymnasiet tyckte Lorentz att jag skulle söka till Södra Latin, eftersom det nog 
skulle passa mig. Jag fick möjlighet att ta en privatlektion för Södra Latins 
trombonlärare Sven Larsson, gjorde antagningsprovet och kom in. 

Södra Latin 
 

På Södra Latin öppnades en helt ny värld. Som för de flesta var det omvälvande att 
plötsligt var omgiven av kompisar som var lika intresserade av musik som jag var. 
Med min förhållandevis smala kunskap om det musikaliska spektrat, blev jag 
dessutom positivt överrumplad över hur mycket jag dittills missat.  Jag stiftade 
bekantskap med många nya genrer och ensembleformer, och tog lärdom av mina 
kompisars erfarenheter och kunskap. Södra hade både klassisk-och jazzinriktning, 
och som trombonist deltog jag i båda. Jag lyssnade på otroligt mycket olika musik 
under gymnasieåren och fick upp ögonen för att musik kan vara fantastiskt och 
uttrycksfullt, oavsett i vilken genre man befinner sig. Det är en åsikt som 
cementerades då och som jag fortfarande står fast vid. På Södra Latin började jag 
smått skriva egen musik, men framför allt var jag nyfiken på att skriva 
arrangemang. Intresset för att ordna upp, eller bearbeta redan befintlig musik 
kändes betydligt enklare än att skapa helt nya verk. Jag intresserade mig också för 
de olika instrumentens klanger och kapacitet, och var nyfiken på hur man bäst 
kunde använda den mångfald av instrumentalister som fanns på skolan. Under de 
här åren blev mina starkaste nya musikaliska bekantskaper de inom gammal pop, 
soul, R&B och fusion. Jag lyssnade mycket till Pat Metheny under dessa år. Jag 
slogs av hans sätt att skriva enkla melodier, som tjusigt modulerades i mängder av 
olika tonarter och dussinvis av ackord - alltid på ett oberäkenligt sätt. Och även här 
blev jag inspirerad av melodiernas kostymer, de stora arrangemangen.  

Södra Latin var en bra skola på många sätt, men avigsidan var att den fyllde oss 
med en lite för stor dos självförtroende. Många av oss trodde nog att vi var 
duktigare och mer virtuosa än vad vi egentligen var. När vårterminen det tredje året 
kom, gav jag mig ut på en sökningsturné bland musikfolkhögskolor, var jag 
självsäker och övertygad av att komma in på en bra skola. Eftersom jag sökte 
jazzutbildningar, och jag hittills egentligen inte varit speciellt intresserad av 
improvisation, och heller inte lagt ner särskilt mycket tid på att fördjupa mig eller 
fundera över det, visade sig det i resultaten. När sökningsresultaten kom hade jag 
inte kommit in på en enda skola. Merparten av mina vänner hade blivit antagna, 
men inte jag. Hade jag blivit så övermodig att jag bara kallt räknade med att 
komma in? Kunde det vara så att jag egentligen inte var så bra på att spela? Vilka 
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skulle jag umgås och spela med när alla mina kompisar skulle flytta från stan? Det 
var en svår motgång och plötsligt hade jag svårt att förstå hur jag skulle fortsätta 
musicera. Strax innan studenten jag ett samtal från Leif Segerberg på Lunnevads 
Folkhögskola och som meddelade att jag fått en reservplats på jazzlinjen. Nu, 
tänkte jag, nu kommer allt att ordna sig. Men det gjorde det inte riktigt som jag 
hade tänkt.  

Folkhögskola 
 

Fortfarande fylld av inspiration och övermod åkte jag till Lunnevad, hungrig efter 
att få börja det folkhögskoleliv som jag hade hört så många prata så varmt om. 
Läsåret började och de nya eleverna bestod nästan uteslutande av ungdomar som 
kom direkt från gymnasiet och betedde sig till en början mycket ängsligt och 
förminskande. Stämningen på skolan var alltså långt ifrån så god som jag hade 
väntat mig. Det var viktigt med prestige, både socialt och musikaliskt. Dessutom 
var min trombonmagister, en allt annat än en mjuk och tillmötesgående lärare. Han 
satte stor press på mig, gav mig mycket läxor och var stenhård i sin undervisning. 
Hans tuffa sätt fick även mig att komma ner på jorden och inse att jag inte haft en 
aning om vad improvisation var innan. Jag övade mycket, spelade skalor, lärde mig 
standards, övade ledtoner och jobbade med motiv, tonspråk och timing. Och 
framför allt började jag lyssna på jazz på allvar. Jag plöjde klassiska inspelningar 
av Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Esbjörn Svensson, Wayne 
Shorter, Brad Mehldau, och stiftade också bekantskap med den svenska, 
kontemporära jazzscenen.  Uppvaknandet var bryskt, men härligt. För mig var det 
fascinerande att det fanns så mycket jazz-och improvisationsmusik som jag inte 
träffat på innan. Efter en tung höst av hårt övande kände jag att det började släppa. 
Jag började förstå vad jag höll på med, och jag märkte att jag ärligt uppskattade 
jazz och improvisationsmusik på riktigt. Min lärare sa försonande den sista 
lektionen att han medvetet varit hård, för att han trodde att det var det som 
behövdes. Och jag instämde. Lunnevadsåret blev ett både svårt och underbart år 
som lärde mig otroligt mycket. Utöver färdigheterna inom jazz, fick jag många 
goda vänner och utvecklades mycket som person. Så pass mycket att jag på våren 
sökte mig till Fridhems Folkhögskola i Svalöv och kom in. 

 

   *** 

 

På Fridhem hittade jag verkligen hem på alla plan. Både musikaliskt och socialt 
kände jag mig trygg och spelade därför mycket bättre. Om Lunnevad fokuserat på 
jazzens råmaterial och hantverk, var Fridhems undervisning mer inriktad på 
improvisationen som kommunikationsmedel i spelandet. Improvisation och 
kommunikation blev alltså det centrala, oavsett vilken musikstil vi befann oss i. 
Även här vidgades mitt musikaliska spektra enormt och jag började sakta förstå hur 
jag skulle använda mig av allt jag lärt mig. Postrock, världmusik och electronica 
var nya stilar som allt oftare lades till i mina spellistor under det här året. På skolan 
fanns också en stor respekt för varandras musiksmak, så vi var trygga i att spela 
och vara kreativa precis som vi ville. För mig kändes det viktigt att balansera 
prestationen med att hålla ett lustfyllt förhållningssätt till musiken, och det 
lyckades. I den öppna miljön kände jag hur den barnsliga och direkta glädje som 
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lever i musik fanns även i mig. Efter ett år sökte jag för första gången till 
Musikhögskolan i Stockholm, och kom in. 

    

Musikhögskola 
 

Konfrontationen med den verklighet som slumrat in under de två åren på 
folkhögskola, var plötsligt uppvaknad. Även om jag fortfarande var skyddad under 
en instutition hade den nya tillvaron en mycket starkare förankring i den riktiga 
musikervärlden och det verkliga livet. Den förhållandevis skyddade tillvaro som 
folkhögskolorna varit, insåg jag var ganska olik högskolestudierna, där större delen 
byggde på egen disponerad tid. Även om jag och till en början kände mig 
inspirerad av den nya skolan, hade jag problem med att hitta min plats bland de 
andra eleverna. Min upplevelse var att det sociala klimatet på Musikhögskolan 
handlade mycket om musikalisk och social positionering, att på olika sätt skapa sig 
en stark identitet. Många av dåvarande studenter pratade om musik i ordalag som 
att musik var likställt med att vara idrottsman, där man kan mäta vem som var 
skickligast. Jag uppfattade att det fanns en relativt likriktad musikalisk kutym att 
följa, vad gäller vilken musik man skulle lyssna på och spela själv. Många var 
heller inte sena med att öppet bedöma hur andra musiker spelade och betedde sig, 
ofta i negativ ton. Eftersom förändringar tar tid att anpassa sig till, arbetade jag på 
och hoppades att jag skulle bli varm i kläderna med tiden. Jag jobbade stegvis, hårt 
och målmedvetet, och trots att jag kände mig bekväm med själva utbildningen var 
den sociala miljön påtagligt besvärlig för mig. Jag började utvecklade svår 
prestationsångest i att jag aldrig kände att jag inte räckte till.  

Prestationsångesten och stressen i sig gjorde också att jag inte gick musikaliskt 
framåt som jag ville och spelade allt sämre, när mitt fokus till större delen låg att 
prestera för andras öron snarare än att själv befinna mig i musiken. Parallellt med 
detta började andra typer av existentiella frågor göra sig påminda i mitt huvud, som 
sannolikt hade dykt upp oavsett var jag hade befunnit mig vid den här tiden. Jag 
visste inte längre vem jag var, vad jag tyckte eller vad jag ville. Vintern i årskurs 2 
hade mina bekymmer blivit näst intill omöjliga att hantera. Vid det här tillfället 
hade jag helt tappat min lust till att spela och till att ens konsumera musik.  Jag 
kände mig låst, utmattad och tom. Pressen hade till slut blivit för stor och pågått så 
länge att jag inte visste hur jag skulle kunna angripa mina problem och ta mig ur 
den onda cirkeln. 
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Utomlands 
 

Men lyckligtvis dök det upp en vändpunkt. Under vårterminen 2012 fick jag 
förfrågan av studierektor att göra ett specialarrangerat utbyte med Conservatoir 
National Superieur de Musique, i Paris. Utbytet arrangerades av sällskapet 
Routarys svenska delegation i samarbete deras franska motsvarighet och innebar en 
studieplats på Musikkonservatoriet i Paris under en månad. Den musikaliska 
standarden på konservatoriet var mycket hög, men i jämförelse med mina 
upplevelser i Stockholm var stämningen varmare, mer öppen och kreativt 
tillåtande. Kontakten med de internationella studenterna, de franska och andra 
utbyteselever, var stärkande, rolig och otroligt inspirerande. Erfarenheten av att 
vara stationerad i en sådan levande och stor stad som Paris, som dessutom har ett 
blomstrande, innovativt och gigantiskt musikliv blev ett nytt bränsle för mig. Sakta 
började det gå upp för mig att jag omöjligt kunde tillgodogöra mig mera musikalisk 
skolning. Jag behövde bryta mitt mönster för att kunna hitta ett personligt lugn och 
en musikalisk lust igen. Jag ansökte därför om uppskov från Musikhögskolan vid 
läsårets slut. 

  

   *** 

 

För att kunna hitta tillbaka till mig själv utan att bli påverkad av yttre faktorer, och 
utan att falla in i invanda mönster bestämde jag mig för att flytta från Stockholm. 
Eftersom jag kände mig stärkt av min månad i Paris sökte jag mig därför åter 
utomlands, till Berlin. Jag hade sedan jag besökt Berlin för första gången som 17-
åring, bestämt att jag ville leva där någon period av mitt liv och blev den självklara 
destinationen. I Berlin tog jag mig tid att låta musiken vila ett tag för att se vad som 
skulle hända med min musikalitet och kreativet om den inte tvingades fram. Efter 
ett par månader av återhämtning hade jag ett par spelningar men kände att jag 
primärt ville utforska andra kulturella former. Jag började sjunga i en tysk 
kyrkokör, och fick en volontär anställning på ett kulturcafé. Där bokade vi olika 
typer av kulturevenemang och arrangerade temakvällar med musik, film, konst och 
dans. Jag komponerade och producerade även musik till en egen konstutställning 
tillsammans med en bildkonstnär.  

 

Men framför allt började jag hitta tillbaka till lusten att lyssna på musik, den som 
jag tappat de senaste åren. Precis som Paris har Berlin ett kokande musik- och 
kulturliv, och en stor scen för varje musikstil. Jag intresserade mig ännu mera för 
den elektroniska musiken och dess grenar, samt började hitta tillbaka till den jazz 
jag gillar, inte sällan i experimentiella blandningar med andra stilar. Berlins 
atmosfär är extremt öppen och tillåtande och människorna jag träffat under året har 
starkt berikat mig och befäst idén om att ingenting är för konstigt, för fel, eller för 
dåligt, både inom konstvärlden och i det sociala livet. Mångkulturen i staden är 
påtaglig och jag har därför blivit influerad av många nya tankar, kulturer och 
levnadssätt. Sammantaget har allt detta tillsammans blivit den pusselbit som gjort 
att jag hittat tillbaka till lusten och till ett nytt självförtroende. 

    

*** 
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När jag nu skall genomföra min examenskonsert, kommer jag att utgå ifrån den 
musikaliska kärna som jag tror formades tidigt i mitt liv.  Under åren som jag 
komponerat egen musik har jag noterat hur vissa tendenser, tonspråk, progressioner 
och rytmik har löpt som en röd tråd genom låtarna. Dessa element korresponderar 
ofta med den musik som tidigt la grunden för mitt musikintresse. Eftersom mina 
två första år på Musikhögskolan var starkt färgade av den osäkerhet jag kände inför 
mina egna prestationer, har jag haft svårt att stå för saker jag har skapat och försökt 
kringgå den kärna som kommer inifrån mig själv.  Jag har fördömt mina egna idéer 
och i stor mån självkritiskt valt att trycka bort dem. Den musikaliska resan har lärt 
mig mycket och haft många olika ingångar och influenser som naturligtvis också 
avspeglas i min musik, men kärnan med mitt eget melodispråk och 
tillvägagångssätt förblir intakt. Examenskonserten kommer att innehålla musik som 
jag skrivit, nytt och gammalt arrangerat för den stora ensemble som jag länge har 
velat genomföra. Den här gången på ett direkt sätt, fritt från hämningar. 

 

*** 
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EXAMENSARBETE   

Projektets vision 
 

Om man sammanfattar min musikaliska bakgrund ser man mina influenser, mitt 
övande och mina ständiga pendlingar mellan tro och tvivel till min egen förmåga. 
Prestationsångesten har många gånger stått i vägen för att få fram det jag har att 
säga. När jag nu fått lite distans till musikerskapet, och kan bättre fokusera på den 
faktiska musiken och stå för det som kommer ur mig, känns idén om en konsert 
med egenskriven musik helt självklart att göra. Den mentala planeringen började 
långt innan höstteminen startade, redan i Berlin, när jag beslutat mig för att 
återuppta mina studier. Tankarna började spinna över vilken musik jag skulle spela, 
hur den skulle genomföras och vilka som skulle medverka. Visionen, som sakta 
började ta form, var att skapa en mångbottnad, högkvalitativ och lättillgänglig 
konsertupplevelse.   

Min förhoppning och drivkraft är genomgående att bra musik inte ska vara 
exkluderande och ”svårt”, utan att tvärtom tillgängliggöra och bjuda in lyssnaren 
oavsett musikalisk smak och tidigare musikvana.  Jag ville att vem som än lyssnade 
till konserten skulle ryckas med och beröras. Med anledning av mina tidigare tvivel 
på min musikaliska förmåga kände jag nu istället att jag kunde åsidosätta de 
tankarna för en stund och arbeta mot något jag själv trodde på och personligen ville 
genomföra. Konserten skulle konstrueras så att musikerna fick uppvisa sin fulla 
potential och där mina kompositioner kunde kläs i stora och väl utarbetade 
arrangemang.  Detta för att kunna utnyttja många klangfärger och att kunna skapa 
stora variationer och utrymme för mycket improvisation. Jag insåg att jag behövde 
och ville involvera många medverkande. Det kändes också som en möjlighet att 
sätta ihop mitt eget band, utan att behöva tänka på om det var långsiktigt klokt, 
logistiskt möjligt eller ekonomiskt genomförbart. En ärlig, stor och genomtänkt 
konsert. Jag har under åren skrivit musik i många olika stilar och ville nu både 
spela och arrangera låtar som jag kände mig grundad i, men också prova att skriva 
och arrangera för ensembleformer som jag inte berört innan, för min egen 
utmaning och inlärnings skull. Exempelvis ville jag prova att arrangera musik för 
sångensemble. Musiken skulle ta avstamp i musik baserad på groove, riff och stark 
melodik. Ett tag funderade jag över om jag skulle spela ett par redan befintliga 
verk, men tyckte att det kändes tydligare och roligare att endast framföra 
orginalkompositioner, när det ändå var min examenskonsert det handlade om.  

Jag har alltid gillat att tänka konceptuellt. När jag nu skulle hålla konsert ville jag 
utforma någon typ av röd tråd som löpte igenom konserten, affisch, mellansnack 
och skriftlig reflektion. Jag ser min tid på olika musikutbildningar som en resa, 
som att man sitter på ett tåg någonstans på väg framåt mot – någonting. Man vet 
inte riktigt vart det leder, men att riktningen är framåt, utstakad med järnvägsspår. 
Tåget bromsar ibland tvärt in och låter andra tåg blåsa förbi i rasande fart. Ibland är 
loket som fullproppat av bränsle och ibland måste någon dra i nödbromsen.  Ibland 
tvingas man byta spår, men får istället se andra saker genom kupéfönstret. Min 
fasta övertygelse är dock att man tillslut ändå lyckas nå slutstationen. 

Den här tanken kan tyckas en aning pretentiös, men den visuella bilden av tåg har 
gjort det lättare för mig att se på min tillvaro och riktning. Min förkärlek för just 
tåg tyckte jag var en rolig röd tråd som subtilt kunde finnas underliggande. Titeln 
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på projektet fick bli ”The Last Track”, ” Det Sista Spåret”, för att det både hade en 
visuell bild av tåg men också som ett tydligt avslut på någonting – i det här fallet 
min studietid på KMH. En annan botten i uttrycket såg jag som en hyllning till det 
sista spåret, den sista låten på ett album. Det sista spåret på skivan brukar allra 
oftast bryta av en aning, jämfört med vad den tidigare tonaliteten har varit på 
skivan. Personligen brukar jag alltid bli väldigt förtjust i just den låten, spåret där 
musikern får ge uttryck för något som det inte fanns utrymme till bland de andra 
låtarna, en idé som också kändes applicerbar på examenskonserten. 

Grundmaterialet till min konsert, ett par av låtarna, var redan helt eller delvis 
färdigskrivna. Till detta hade jag även några låtidéer som aldrig slutförts eller 
bearbetats ordentligt. För att komplettera ytterligare planerade jag att skriva ett par 
helt nya låtar, som ett exempel på hur mina musikaliska influenser låter idag. Ett 
par av kompositionerna hade dessutom redan uppförts under mitt första läsår på 
Musikhögskolan, då i en mindre grupp om 5 personer, mitt dåvarande projekt 
Bergendahl Band. Jag kände dock att jag aldrig blev riktigt nöjd med resultatet, i 
det projektet. Utformningen av arrangemangen, valet av medmusikanter och min 
egen osäkerhet som bandledare, gjorde att musiken inte riktigt nådde dit jag ville. 
Den här gången, ett par år senare, kände jag att jag skulle kunna hantera en 
konstnärlig ledarposition på ett nytt sätt och hade djupare musikalisk erfarenhet i 
komposition och arrangering. Under planeringen funderade jag och kom fram till 
att jag ville använda mig av 4 blåsare, får att kunna skriva breda läggningar och ha 
möjlighet att orkestrera varierat. Att jag själv skulle spela trombon och sedan en 
trumpet på toppen, kändes givet. Eftersom jag hade tänkt använda både sopran-, 
alt-, tenor- och barytonsaxofon krävdes lite extra fundering för att hitta rätt 
personer som kunde spela samtliga, och inte minst för arrangemangens utformning.   

Jag beslutade mig till slut för att använda tenor- och altsax, och hoppas på att 
musikerna som jag väljer kan byta instrument om det skulle behövas. Utöver det 
ville jag ha full kompsektion med gitarr, klaviatur, kontrabas- och elbas, samt 
trumset. Jag funderade länge över om jag skulle använda mig av slagverk, men 
uteslöt det så småningom när jag inte insåg att jag sannolikt inte skulle kunna hålla 
en slagverkare sysselsatt konserten igenom, utan bara på vissa låtar. Att involvera 
en person till skulle dessutom bli bekymmersamt vad gällde logistik, både i tid och 
med utrustning. Min målsättning var att så snabbt som möjligt genomföra 
konserten.  

Jag ville ha min konsert tidigt av flera skäl, dels hade jag under mitt uppskovsår 
haft gott om tid att planera och dels ville jag boka upp musikerna tidigt så inget 
annat skulle komma emellan. Vis av tidigare erfarenheter och självkännedom visste 
jag också att om jag inte satte en tidig deadline skulle jag skjuta upp arbetet, och 
anade att det skulle bli mycket stressigt om jag skulle sätta igång senare under 
läsåret. 

 

Projektet börjar 
 

Mitt första åtagande när terminen startade, var att snabbt försöka lokalisera vilka 
musiker som fanns att tillgå på skolan, eftersom många nya ansikten hade skolats 
in. Jag hade mina önskemål om sättning, men hade inte riktigt bestämt mig om vad 
som skulle passa bäst eller vilka som var intresserade av att medverka. Jag var 
angelägen om att sätta ihop en grupp där jag kände musikerna väl, men som även 
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hade ett sound och uttryck som matchade min musikaliska idé.  Med tidigare 
situationer som bandledare i färskt minne ville jag kunna känna mig helt trygg med 
musikerna för att nå bästa resultat. En av grundidéerna till projektet var även att 
engagera nära vänner som på olika sätt funnits med länge på min musikaliska resa. 
I replokalen ville jag framför allt ha en god och avslappnad stämning men med en 
seriös och konstruktiv arbetsriktning. Jag siktade på att hålla konsert strax innan jul 
för att avverka projektet tidigt men ändå ha gott om tid att arbeta. Tillsammans 
med skolans konsertproducent bokade jag in 17 december i Lilla Salen på KMH 
och hade plötsligt en tidsram och en tickande klocka att förhålla mig till.  Den 
första att tillfrågas var gitarristen Jonas Jurström, som jag spelat med länge och 
som alltid bidrar med stor kunskap och professionalism.  Hans breda spektra av 
kunskap i olika musikstilar och egen musikalisk virtuositet bedömde jag skulle 
bidra till ljudbilden på ett bra sätt. Personligen har jag stor tillit i Jonas, som jag 
också ville ha med i egenskap av stadigt bollplank, att resonera med om processen. 

Därefter diskuterade jag med min tilltänkte pianist, Marcus Sturewall om han 
kunde tänka sig att vara med. Förutom att Marcus är en lysande pianist har vi båda 
liknande smak och musikuppfattning och kändes därför som ett självklart val. Valet 
av trummis kände extra viktigt eftersom musiken skulle spänna över flera genrer 
och i stor utsträckning baseras på starka beats och statiska groove. Jag frågade 
därför Rasmus Blixt om han kunde tänka sig att medverka, som jag vet spelar 
kreativt, inlevelsefullt och med stor pondus. Att Jonas, Marcus, Rasmus och jag 
hade pluggat ett år tillsammans på Fridhems Folkhögskola kändes också som ett 
roligt sammanträffande. När det gällde basist kände jag inte till så många i stan för 
tillfället. De tre färdiga bandmedlemmarna kom sedan med förslaget att kontakta 
Mats Sandahl, som de alla spelat med under året jag varit borta. Han var också en 
av mycket få basister jag kände till som både spelade kontrabas och elbas, vilket 
skulle krävas i projektet. Mats tackade också ja. 

Sedan tillsattes Olle Hedström på trumpet, Joel Karlsson, som tenorsaxofonist, och 
Samuel Muntlin som altsaxofonist. Samuel spelade även baryton och sopransax 
vilket passade perfekt. Jag ville på några arr ytterligare bredda klangerna och 
använda bastuba, också för att få in en annan god spelkamrat, Anton Svanberg, på 
ett hörn. Bandet var nu fulltaligt! 

Planering 
Jag nämnde tidigare i texten att jag ville genomföra konsert utan att ta hänsyn till 
om det var logistiskt möjligt. Under hösten blev jag varse att detta naturligtvis är en 
parameter man inte helt kan bortse ifrån.Nu när bandet var ihopsatt och bekräftat 
gjorde jag en övergripande tidsplan. Eftersom jag redan bokat konsertdatum ville 
jag bestämma reptider snarast möjligt för att musikerna kunde boka upp sig, för att 
undvika att de blev uppbokade på annat håll. Sedan skapade jag en doodle-tråd, dvs 
en schemaplanerare på nätet där man tillsammans kommer överrens om mötestider. 
Jag utgick från att vi skulle behöva cirka 6 reptillfällen för att få ihop och lära oss 
låtarna. Beräknat på hur lång tid jag skulle behöva för att komponera och arrangera 
all musik, satte jag upp samtliga datum indelade i 5 reptider per dag från den 1 
november och fram till konsertdagen. 

När alla 8 bandmedlemmar fyllt i vilka tillfällen de fanns tillgängliga var det endast 
5 tillfällen alla kunde medverka samtidigt. Detta kom som en smärre chock för mig 
som hade räknat med att kunna vara mycket flexibel i när repen skulle hållas. 
Tiderna alla kunde var utspridda över en lång period och jag började direkt oroa 
mig för hur effektiv inlärningen skulle bli om det gick lång tid mellan repen. 
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Dessutom gick meningarna isär gällande antalet rep. Jag fick några invändningar 
av musikerna där de opponerade sig mot att repen skulle vara så många och långa, 
medan andra i gruppen tyckte att antalet rep var i underkant. Diplomatiskt försökte 
jag lägga mig på mitten och förklarade att jag trodde att musiken krävde våra 
inbokade rep, samt att jag inte bara ville att musiken skulle ”klaras av” utan även 
läras in så att alla kände sig fria att göra egna utsvävningar. Vi nådde snabbt en bra 
överenskommelse och beslutade att vi skulle ha 5 reptillfällen varav 1 varsitt 
sektionsrep för blås, respektive komp. Jonas bistod med bra råd om repupplägg och 
trodde att vi skulle klara oss bra på 5 repetitioner, och jag kände mig lugn. Det 
första repetitionstillfället blev den 17 november, en månad före konserten. Jag 
började nu mer konkret planera hur mycket musik jag ville ha med i konserten. Jag 
bläddrade lite i min egen låtkatalog och hittade 4 låtar som var helt 
färdigkomponerade och 2 stycken som krävde kraftig bearbetning eller 
komplettering.  

Till detta ville jag skriva åtminstone 3 helt nya låtar och landade på totalt 9 
stycken, inklusive extranummer. Eftersom jag nu hade möjligheten att göra 
konserten stor, planerade jag att en låt skulle skrivas för en sångensemble/kör. Min 
tanke var att körstycket skulle bli extranumret, och fungera som ”The Last Track”, 
och bli konsertens oväntade inslag. Därför blev nästa uppgift att sätta ihop en kör.  

Jag började ringa runt till en massa sångare och stämde av intresset och 
möjligheten att vara med. De kvinnliga, höga stämmorna var inga större 
svårigheter, men att hitta tenorer var svårare. Att sedan lägga till aspekten att hitta 
reptider även för dem, gjorde att många föll bort direkt. Jag lyckades dock efter ett 
tag att få ihop tre tenorer, och hade nu en trestämmig kör på 9 personer färdig. Vi 
lyckades hitta två reptillfällen, ett den 25 november och ett på genrepet, dagen 
innan konsert. Det fick räcka. 

Med kören ville jag skapa en sakral och finstämd stämning, för att bryta av mot det 
musikaliska temperamentet som varit under resten av konserten. Jag hade tidigare 
skrivit ett första motiv, som kändes som ett uppslag till en psalm, så den idén ville 
jag utveckla. Melodin var mycket enkel och jag förstod att jag behövde skriva en 
ganska genomtänkt text för att låten skulle bli intressant att lyssna på. Jag fortsatte 
att komponera med insikten om att musiken skulle textsättas, och använde mig av 
ett traditionellt versmått när jag skrev musiken, som att jag tonsatte en redan 
befintlig dikt, med invändningen att det ännu inte fanns någon text. Kompositionen 
växte fram och bestod i en återkommande A-del och med en B-del i ett något högre 
tempo, och jag började fila på en textidé som kunde följa formen, med flera verser. 

Texten till den här melodin tog ett par dagar att skriva och jag skrev om och 
omformulerade mig många gånger. Det var viktigt att få till ett vackert resultat som 
inte blev för pretentiöst. Jag ville skriva en mångbottnad text som poetiskt beskrev 
sorgen i att lämna något och gå vidare, men som inte knöts till ett specifikt ämne. 
Ingen av verserna rymde någon tydlig titel på låten, och jag beslöt då att enkelt 
döpa låten efter konserten – The Last Track. Utöver detta nya stycke, skrev jag ett 
ganska enkelt bluestema i 6/8 som grund till en ny låt. Mitt stora hjärta för funk 
och artisten Prince bidrog till att jag också skrev en renodlad, riffbaserad funklåt – 
inspirerad av de tyska innerstads-hipsters som jag stött på under mitt år i Berlin. Nu 
hade jag åtminstone 7 låtar klara att arrangeras. 
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Skriva musik och arrangemang 
 

Processen att arrangera tror jag att jag inte riktigt tog på allvar. Undermedvetet 
hade jag en inställning om att det skulle gå ganska snabbt eftersom jag redan tyckte 
mig vara väl insatt i materialet. Den relativt avlägsna deadlinen bidrog inte heller 
till särskilt effektivt arbete.  

Ännu en orsak till huvudbry när man arbetar i stor grupp är att samtliga noter måste 
innehålla all information tydligt, för att kunna genomföra effektiva rep. Särskilt 
viktigt är det i avsaknad av referensinspelningar och när musiken innehåller många 
olika element, som i det här fallet. De arr jag hade skrivit innan till mindre grupper 
hade jag oftast informellt skrivit ut enkla kompskisser med några prickar och sedan 
repeterat in resten muntligt. Jag blev varse denna skillnad när jag startade arrangera 
den första låten och insåg att det var väldigt mycket information som noga behövde 
skrivas in för varje instrument. Dessutom märkte jag att även de kompositionerna 
jag kände väl och inte trodde mig behöva lägga så mycket tid på, krävde mycket 
tankearbete och idéer om uppbyggnad, form och instrumentering. 
Arrangeringsprocessen fungerade generellt så att jag startade varje arr med att 
nedteckna den fullständiga formen i notprogrammet Sibelius, för att sedan placera 
ut leadstämman i respektive instrument, del för del. En grovhuggen formkurva över 
instrumentering, intensitet och dynamik gjordes också. Sedan provade jag olika 
typer av stämföring och voiceings, komponerade bakgrundsfigurer. Arrangerandet 
avslutas med en långdragen utplacering av dynamik, artikulation, 
tempoförändringar och övrig information. Min målsättning var att arren skulle vara 
så tydliga att jag i princip skulle kunna ge dem till bandet och låta dem repetera på 
egen hand.   

Dock var jag mycket mån om att lämna vissa saker öppet för diskussion, för att i 
samråd med bandet under repetitionerna, få hjälp att lösa vissa arrangeringsfrågor 
som jag var tveksam över. Vi var ju trots allt en grupp som tillsammans ville 
eftersträva en enhetlig och bra ljudbild! Med andra ord: efter att det första arret 
påbörjats insåg jag att det skulle ta mig lång tid att färdigställa arren, även om jag 
var på det klara med hur de skulle skrivas. 

 

Veckorna gick och trots att jag arbetade med arren hela tiden upptäckte jag när jag 
hade två veckor kvar till första repet att jag bara färdigställt knappt hälften av 
materialet och slogs av lättare panik. Jag hade missbedömt min egen förmåga, gjort 
tveksamma prioriteringar och planerat dåligt tidsmässigt. De här sista veckorna 
fick jag helt enkelt ställa in alla mina övriga åtaganden och sitta så många timmar 
om dagen som det bara gick. Problemet med den lösningen är att jag hade svårt att 
sitta fokuserad på samma sak så många timmar som krävdes. Men med andan i 
halsen lyckades jag skriva klart 8 av 9 arr i tid och skulle påbörja det sista.  

 

Nu hade jag alltså bara en låt kvar och det första repet skulle hållas om bara några 
dagar. Jag hade vid det här laget färdigställt alla låtarna utom en, och satte jag mig 
för att arrangera den sista låten på min lista.  Jag hade som sagt tänkt att det 
musikaliska innehållet skulle få spreta åt olika håll i känsla och stil, och skulle nu 
skriva ett arrangemang på den enkla blues i 6/8 som jag skrivit några veckor 
tidigare. När jag satt mig ner gav jag mig själv lite självkritik, tyckte jag inte att 
låten var så bra som jag tyckt när jag först skrev den. Frenetiskt försökte jag 
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bearbeta låten så att den skulle bli lite intressantare. Mina idéer som jag skrev ner 
blev bara en samling banala klichéer och jag kände åter stressen komma. Jag måste 
ju ha den där sista låten som det var tänkt! Jag lyckades alltså inte hitta på 
någonting alls som lyfte den enkla kompositionen och efter flera misslyckade 
försök gav jag upp. Låten höll helt enkelt inte. 

Jag började istället spela lite klanger på pianot för att rensa hjärnan och sjöng fraser 
för mig själv. Några motiv kom fram och jag märkte hur en låt började skrivas. 
Ganska snabbt slog det mig att melodin snarare kändes som en sångmelodi än 
instrumental. Eftersom jag skrivit poplåtar mycket förut, kände jag plötsligt att det 
skulle vara jättekul att ha med en låt som drar åt pop-hållet och som framfördes av 
en sångare. Låten fick också en brygga, en refräng och en idé till arrangemang. 
Med hjälp av mitt röstmemo på telefonen satt jag hemma på kvällen och skrev en 
sångtext. Låten var klar innan midnatt och fick titeln ”Hopefully, Possibly, 
Maybe”. 

I rummet bredvid mitt, i min bostad i Tensta, bor sångerskan Cosima Lamberth. 
Eftersom det var så bråttom bad jag henne att provsjunga låten hemma. Hennes 
varma och souliga röst gifte sig otroligt bra med låten och jag frågade henne om 
hon också ville medverka på konserten med den här låten. Hon tackade ja och 
konserten hade nu till slut en komplett låtlista inför första repet om två dagar. 

Handledning 
 

Parallellt med att jag skrev de sista arrangemangen upptäckte jag en sak jag helt 
missat under hösten. Jag hade möjligheten att få handleding i projektet! Jag 
kontaktade därför Torbjörn Gulz, arrangeringslärare på skolan, och frågade om han 
kunde titta igenom mina arr och komma med feedback. Under den perioden var 
han bortrest, men vi bestämde att han skulle titta igenom på distans och sedan 
maila tillbaka. På grund av tidsbrist kom det där sedan att falla bort ur mitt huvud, 
så i slutändan använde jag mig inte av någon musikalisk handledning i den kreativa 
delen av projektet. 

Repen börjar 
 

Det första repet skulle hållas den 17 november, och skulle fungera som ett 
sektionsrep för kompet för att skapa en stadig grund och för att lära in formerna. 
Dagen innan hade jag suttit ett par timmar i skolans datasal, för att skriva ut 
samtliga arr och fördela i prydliga högar. 

Det skulle bespara mycket tid om blåsarna kom till ett komp som redan var 
någorlunda införstådd i musiken. Repet skulle också bli ett tillfälle att hitta 
lämpliga ljud och groove som grundstomme. Repet kom igång bra, och varje låt 
fick 20 minuters reptid, utslaget på 9 låtar. Bandet var i bra form och förstod de 
första låtarna utan större problem. Tidsramen sprack dock på en gång, 20 minuter 
går fort när man inte har några referenser innan och mycket måste förklaras och 
redas ut. Under ett rep på 3 timmar och 9 nya låtar är det inte konstigt att 
koncentrationsnivån sjunker i takt med att tiden går. I slutet av repet märktes det att 
musikerna blivit trötta och låtarna sist på agendan blev lidande. Jag var ändå lugn 
inför det och kände snarare att jag fick mera på fötterna att planera nästa rep. 
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Nästa rep som hölls drygt en vecka senare startade jag med att samla kören för 
genomgång av körstycket. En av de tre tenorerna hade några dagar innan repet 
ringt och bett att få hoppa av, eftersom att han fått en välbetald spelning på annan 
ort och gärna ville ta den. Eftersom det ännu var långt kvar innan konsert tyckte jag 
inte att det fanns anledning att säga nej. Trots allt, jobbade alla utan betalning och 
jag kände att jag omöjligt kunde kräva total prioritet av av samtliga medverkande. 
Jag bedömde att det inte skulle vara några större problem att hitta en ersättare till 
konserten, men hade inte lyckats till det första repet. 

Eftersom jag själv inte arbetat så mycket med körsång, hjälptes sångarna och jag åt 
i replokalen. Arret spände över brett register och klangerna lät lite annorlunda mot 
hur jag hade föreställt mig dem. Kompet kom en halvtimme senare och vi provade 
att göra ett par genomsjungningar ihop. Kören blev bekant med stycket och 
ombads att själva öva på sina stämmor för att på genrepet genomföra ett par sista 
genomsjungningar. Efter detta stannade Cosima, som också sjöng i kören, kvar för 
att sjunga sin sololåt. Kompmusikerna fattade stilen direkt och repet av låten 
kändes mer eller mindre färdig på en gång, med några små justeringar. Jag kände 
återigen hur rätt Cosimas stämma passade låten, den kändes nästan som att den var 
skriven just till henne. Därefter kom blåsarna till repet och packade upp. Vi körde i 
gång och blåsarna läste a´vista till kompet som spelat igenom låtarna en gång 
tidigare. Mycket av tiden gick idag till att förklara formerna för blåset och att 
presentera hur musiken skulle låta. Enligt samma schema som tidigare, 20 minuter 
per låt, gick vi igenom och vi musikerna fick prova att improvisera över låtarna, för 
att testa vilket instrument som gjorde sig bäst i varje stycke.  Efter repet hade jag 
ett litet rådslag med Jonas om hur jag skulle kunna effektivisera repet, och om det 
fanns annan metodik som jag kunde använda mig av. Jonas tyckte att jag kunde 
vara lite hårdare i min approach, och att inte fastna på särskilda partier för länge. 

Repet därefter samlades vi och jag hade nu sammanställt en lista med förslag på 
fördelningen av solon. Jag hade räknat ut att om varje låt hade två solister, skulle 
varje musiker få två solon var. Denna lista var även utformad utifrån de önskemål 
som musikerna haft efter det förra repet. Tidigare rep hade jag också spelat in en 
tagning av varje låt för att i lugn och ro lyssna igenom för att hitta vilka delar som 
behövde repas extra. Jag hade vid det här laget också insett att jag skrivit många 
passager som krävde individuell övning för egen del, plus egen övning på de 
stundtals knepiga soloharmonier som jag skrivit.  

Blåsarna hade nu närmare kollat igenom sina stämmor och hos kompet började 
låtarna få fäste. Sakta började musik växa fram på ett lite friare sätt, nu när de inte 
strikt läste från notbladet hela tiden. Det började kännas tryggt även för mig. Efter 
detta hade jag planerat för ett rep till med alla och därefter ett genrep dagen innan, 
när vi spelade igenom och hade musiken färskt i minnet. Jag började fundera 
utifrån vad musikerna sagt innan repen började, att det var många rep. Trots att det 
var många låtar, tog jag nu beslutet att ge kompet ledigt nästa rep för att i stället 
hålla ett sektionsrep med blåsarna. 

När sektionsrepet skulle hållas fick jag sms från Olle Hedström som blivit sjuk. Jag 
ringde Olle, eftersom jag blev orolig om hans medverkan på konserten några dagar 
senare också var hotad. Han sa att så inte inte var fallet, om han bara fick stanna 
hemma ett par dagar nu. Inför repet sprang jag på Henning Ullén i korridoren och 
slängde ut frågan om han ville vara med och repvicka. Jag tänkte också att det var 
lika bra att ha honom som en stand in, om Olles sjukdom skulle bli långvarig. 
Henning tackade ja. Sektionsrepet kändes välbehövligt, att få bena ut så att allting 
spelades rätt och att gå igenom frasering. Just fraseringen ställde även mig inför ett 
par knepiga beslut, då jag inte funderat ut hur varje fras skulle spelas. Därför fick 
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jag snabbt bestämma mig på repet för hur vissa fraser där vi hade lite delade 
meningar om hur det skulle spelas. Olle kryade på sig någorlunda och lovade att 
komma till genrepet och konserten. Jag hade också nu lyckats hitta en sista tenor, 
en klassisk sångare som jag studerat på folkhögskola tillsammans med. Detta var 
det för övrigt det första repet där samtliga medverkande var på plats. Vi började 
med körstycket, för att kunna låta sångarna gå därefter. Sen drog vi igenom 
setlistan i konsertordning med rätt solister. När vi var färdiga klockade jag tiden på 
1 timme och 15 minuter. Perfekt! 

Affisch & Konsertens utformning 
 

Under veckorna som vi repeterade fortsatte jag att planera detaljerna kring 
konserten. Bland annat funderade jag över hur marknadsföringen göras och se ut. 
Mina tre konceptuella ingångar till projektet; tankar om tåg, ett avslut och hyllning 
till den sista låten på en skiva kan sammanflätas i ordet ”spår”. Det blev min idé till 
hur jag ville utforma affischen. Jag hittade ett foto på mig själv, taget under en 
tågresa mellan Warzawa och Krakow som jag tyckte perfekt ramade in min idé. 
Med den idén gick jag till min barndomsvän Simon Graf, konststudent och som 
arbetat mycket i Photoshop.  Simon hjälpte snabbt till med utformning, 
färgkorrigering och sedan med tryckning. Affischen sattes senare upp på 
musikhögskolan och på ett par musikgymnasier i stan och jag skapade ett 
Facebook-event som jag spred till mina vänner och bekanta på nätet. 

När sista veckan närmare sig, bestämde jag konsertens låtordning, med 
målsättningen att den skulle kännas varierad och hålla uppe intresset från 
lyssnarna.  Jag försökte blanda tempo, solister, formkurva och bra övergångar för 
anekdoter. Jag visade min låtordning för Jonas för ett utlåtande, och vi gjorde ett 
par små förändringar innan den spikades. Jag funderade även på om konserten 
skulle delas upp i två set, men bestämde mig till slut för att köra en lång akt. Jag 
trodde att vi skulle kunna hålla publikens intresse rakt igenom, eftersom att 
musiken ändå spretade åt olika håll. När låtlistan nu var satt, kom jag på att jag 
borde förbereda lite enklare mellansnack för att slippa improvisera ihop detta på 
scen. Eftersom jag ville att konserten skulle kännas enhetlig noterade jag några 
punkter som jag ville binda ihop konserten med, så att publiken skulle fortsätta 
vara nyfikna i övergångarna mellan låtarna. Låtarna var döpta med eftertanke och 
ett par av dem hade redan små anekdoter som jag tyckte skulle vara roliga att dela 
med sig av. Jag skrev stödordsliknande anteckningar kring varje låt, om deras 
tematik, hur de döpts eller kommit till. Jag försökte också konstruera 
mellansnacket så att det sa något om min musikaliska resa och olika riktningar 
längs vägen. Jag ägnade även lite tid till hur vi skulle visuellt skulle se ut, placering 
på scen, in-och utgångar och applådtack. På ett av repen kastade jag ut en fråga till 
bandet, om vad de hade lust att göra efter konserten, och om de visste något ställe 
som passade. Samuel kom då med förslaget att vi kunde abonnera Folkbaren på 
Hornsgatan, som han hade gjort en gång tidigare. Jag undrade vad det skulle kosta, 
men Samuel sa att det var gratis. Jag kontaktade Folkbaren och de förklarade att vi 
kunde abonnera en del av baren utan kostnad om vi ville. Perfekt! 
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Konsert 
 

Så kom då konsertdagen. Eftersom att genrepet hade känts bra kvällen innan var 
jag inte så orolig över hur genomförandet av konserten skulle gå, men naturligtvis 
mycket nervös och spänd över alla praktiska detaljer – idag måste allt fungera! Den 
största nervositeten låg dock i hur allt skulle tas emot, om publiken skulle gilla 
konserten och om det ens skulle komma någon och lyssna. 

Olle hade blivit helt frisk och alla andra hade också meddelat att allt var grönt inför 
kvällen. Klockan 16 på eftermiddagen kom Erik Metall, våran ljudtekniker, och 
öppnade Lilla Salen. Det var nu dags för soundcheck och vi började duka för 
konsert. Totalt skulle 15 instrument användas, och därför också mikas upp för 
utgångsljud och inspelning. Redan efter en halvtimme började nervösa svettpärlor 
synas på min panna. Nästan alla musiker var nu på plats men förblev sittandes 
eftersom att uppriggningen av alla mikrofoner tog tid, inte på grund av långsamt 
tempo utan på grund av den enorma mängden utrustning som skulle monteras upp. 
Framåt kl 17, två timmar innan konsert, började vi bli ganska klara för en första 
soundcheck. Jag tittade hastigt på min telefon och såg att jag precis nyss fått ett 
sms. Jag öppnade det och trodde inte mina ögon. En av körkillarna, som hoppade 
in och vikarierade kvällen innan skriver att han inte kan närvara på kvällens 
konsert för att han inte mår så bra. Första känslan är enorm besvikelse. Andra 
tanken är logisistik – vem skulle kunna hoppa in med två timmars varsel? Och sista 
känslan: ilska. Jag försökte ringa upp honom men lyckades inte komma fram och 
skrev istället ett sms till honom där jag var tydlig med att han agerade mycket 
oprofessionellt oavsett skäl till frånvaro. Man insjuknar trots allt inte så våldsamt 
att man måste ställa in en konsert två timmar senare. 

Den sista sångaren gick alltså inte att få tag på och jag stod med en körplats tom.  
Det kändes helt orimligt att ringa in någon annan, som knappt skulle kunna hinna 
fram innan konserten startade och än mindre lära sig stycket. Jag gick omkring i 
lokalen och svor lite och berättade för folk vad som hade hänt och om de visste 
någon som fanns i huset som kunde hjälpa till. Då steg Olle Hedström fram och sa 
att han kunde vara med och sjunga. Jag visste att Olle hade sjungit mycket i kör 
sedan han var liten och var redan på plats! Så fick det bli. Tillsammans med Olle 
sprang jag in i ett övningsrum och vi satte oss för att gå igenom sången, som han 
lärde sig mycket snabbt. Soundcheck hade pågått medan vi var borta och när vi 
kom tillbaks kunde vi ganska snart soundchecka med fullt band, utan några större 
problem. Efter soundcheck samlade jag alla till ett snabbt pep-talk och gick igenom 
programmet med alla in- och utgångar samt hur applådtacket skulle göras. Klockan 
var nu 18.30 och vi lämnade salen för att snabbt få i oss mat. 

Publiken var på plats när vi kom tillbaka och jag gick raka spåret in till logen för 
att inte prata med någon innan konserten, jag ville inte släppa mitt fokus. Vi 
samlade varandra strax efter kl 19 och för en sista pepp, och gick ut på scenen. 
Konserten drog igång och jag var till en början ganska spänd och övervakande, när 
jag intensivt lyssnade på helheten, men det kändes ganska snart avspänt även för 
mig. Jag märkte att publiken verkade tycka om det de hörde och musikerna spelade 
bättre än de gjort något av repen. Det kändes som att vi allihop hade väldigt roligt! 

 

När sista låten klingat ut och publiken reste sig och applåderade märktes det att 
projektet fallit i god jord. Efter att ha mottagit många fina ord från publiken och 
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minglat en stund efteråt, hjälpte vi snabbt till att plocka undan lite av utrustningen. 
Kvällen fortgick sedan på Folkbaren med bandet och våra vänner. 

Efterarbete 
 

På vårterminen följdes projektet upp med att jag tillsammans med ljudtekniker Erik 
Metall, satte oss för att mixa inspelningen som gjorts live. Mina ytterst bristfälliga 
kunskaper i mixning räcker inte långt, så Erik skötte det mesta med direktiv från 
mig. Det visade sig att mixningen skulle ta mycket längre tid än beräknat eftersom 
musiken spretade åt olika håll och innehöll många olika instrument. Totalt tog 
mixningen 12 timmar, fördelat på 3 tillfällen, för att färdigställa en hyfsad master. 
När jag den 4 april stod med den färdiga inspelningen i handen kunde projektet nu 
betraktas som slutfört. 

 

 

*** 
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REFLEKTIONSEPILOG 

Miljö, Lust & Prestation 
 

Tåget rullar nu sakta in på sin slutstation. Texten som just har skrivits har utgått 
från min musikaliska resa fram till min examenskonsert på Kungliga 
Musikhögskolan. Mot slutet av utbildningsresan har mycket av utveckling handlat 
om att hitta tillbaka till den musikaliska lusten, snarare än prestationen i sig. Av 
många yttre skäl har den musikaliska kärnan störts, och inte kunnat arbeta för full 
kapacitet. Det har berott på olika typer av prestationskrav och egen osäkerhet över 
riktning, som i kombination har verkat kontraproduktivt. I grunden tror jag att det 
handlar om att jag borde ha varit bättre införstådd med vad det innebär att studera 
musik på en högskola. För att kunna tillgodogöra sig sina studieår på 
musikhögskolan till fullo tror jag att det är nödvändigt att tydligt känna till sin 
målsättning med musik, eftersom att studieåren till stor utsträckning bygger på eget 
arbete, egna projekt och individuell utveckling. De unga åren när många påbörjar 
sina högskolestudier innehåller många egna funderingar över sig själv och sitt liv 
och jag tror att att jag personligen var redo för högre musikutbildning rent 
musikaliskt, men inte mentalt. Jag hade själv inte definierat min målsättning och 
riktning, och hade kanske en något naiv övertro att en kandidatutbildning i sig själv 
var nyckeln till min egen utveckling, medan den i själva verket borde funnits 
tydligare inom mig själv. Till följd av många års musikstuderande på olika 
instutitioner, har jag också känt en viss mättnad för musikalisk bildning och borde 
kanske ha avvaktat ytterligare något år innan jag började vid KMH, ett liknande 
avbrott som jag ändå behövde mellan mitt andra och tredje läsår. Jag har trots vissa 
svåra perioder gått mycket framåt i min musikaliska utveckling på KMH. Jag har 
arbetat ihärdigt utifrån mina förutsättningar och inte minst gjort en stor utveckling i 
mina färdigheter och musikaliska medvetande. Kurser med filosofiskt innehåll har 
gjort stort intryck på mig och öppnat för en vidare syn på musikens roll i livet, både 
filosofiskt och i realiteten.  

Examensarbetets erfarenheter 
Rent konkret har mitt examensarbete varit mycket lärorikt. Framför allt har det 
under projektets gång väckt många frågor som jag har tvingats ta ställning till och 
besvara. Oavsett vision måste man trots allt anpassa sina idéer till något som går att 
genomföra, och som håller energin och intresset uppe för de medarbetare man har 
att göra med. I ledarskapet bör finnas en tydlig konsekvens i hur man förhåller sig 
till problem och lösningar, för att inte bli osammanhängande eller att få för mycket 
extra arbete på sin egen kammare. Att våga ställa krav på sina medarbetare och inte 
ge efter för önskemål jag inte trodde på kändes allt rimligare under projektets gång. 
Projektets utfall visar att för det flitiga arbete som lades ned resulterade i en mycket 
lyckad konsert. Att nu besitta vetskapen att jag har kapacitet att ro i land ett stort 
projekt är förstås bra, men framför allt tar jag vara på erfarenheterna för att nästa 
projekt kan planeras för att genomföras smidigare, bättre och mer effektivt. Vid 
nästa projekt kommer jag att ha mycket djupare kunskap i hur viktig en detaljerad 
tidsplan är och vikten av att följa den noga, vilket jag inte gjorde fullt ut. Att själv 
lägga i en hög växel från start är en viktig aspekt som jag borde ha tillämpat bättre 
och att veta att det aktuella projektet måste prioriteras i så stor utsträckning som 
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möjligt. Också repen skulle kunna planeras mer ingående för snabbare inlärning, 
exempelvis att ha förutsett partier som skulle ta längre tid än andra. Att själv ställa 
sig frågor gällande hur mycket musik som skall repeteras in och svårighetsgraden 
på den i proportion till antalet reptimmar är variabler som tydligare borde tagits 
med i beräkningen. Även om jag förstod att ledarskapet skulle kräva fullt 
engagemang, kom projektet även att innefatta uppgifter som jag inte räknat med, 
allt ifrån att vara säker på hur produkten byggs upp och ska bli, till att utvärdera, 
spela in, koordinera och slutföra. Förmånen att uteslutande få arbeta med musiker 
som jag känner väl är också något som underlättat hela processen, men som 
näppeligen kommer inträffa i framtiden på samma sätt. Jag är därför mycket glad 
över att få ha ”utsatt” mig för en praktisk prövning med ett gäng goda vänner i 
projektet som också bidragit med stor spelglädje och kompetens. Målsättningen 
och förväntningarna på konserten i att skapa en stor konsert fritt från hämningar, 
infriades mer än väl. Den osäkerhet som jag känt kring mitt eget musikskapande 
kommer kanske att finnas kvar i framtiden, men snarare som ödmjukhet än som 
hämning. Jag tyckte att genomförandet blev mycket lyckat och lustfyllt och 
egentligen flöt repperioden i land utan större problem. Till detta ska också läggas 
att jag starkt fördjupade mina kunskaper och arbetsmetoder i arrangering och 
komposition. Något man lätt glömmer bort när man arbetar med ett eget projekt är 
att själv njuta av det som händer. Att spela sin egen musik med ett eget band är 
vansinnigt roligt och själva konserttillfället blev en underbart härlig upplevelse. Jag 
tror att nästa projekt kommer jag att själv kunna tillåta mig att njuta mycket mer av 
upplevelsen, när jag har större vilsamhet kring all logistik och vara mer i det vi 
faktiskt håller på med – att spela musik. 

Sammanfattning 
 

När slutstationen på min musikaliska utbildningsresa har nåtts känns det passande 
med en liten reflektion. Mycket i samtiden handlar om att definiera olika saker. 
Allt vi gör, allt som händer, alla människor vi träffar skall definieras på olika sätt. 
För att vi ska kunna skaffa oss en tillstymmelse till organisation i våra pressade 
hjärnor, så ordnar vi in människor och företeelser i olika fack för att sedan kunna 
komma med snabbt egenkomponerade sanningar om det vi inte hunnit ta reda på 
ännu. För enkelhetens skull använder vi oss oftast av entydiga motsatsord som Bra 
– Dåligt, Gilla – Ogilla, Fint - Fult, Rätt – Fel, när verkligheten egentligen är 
mycket mera nyansrik än så. 

Dessa tankar, som i högsta grad finns hos mig själv också, gör oss ängsliga inför 
hur omvärldens bedömning kommer att bli när vi på olika sätt är i kontakt med 
andra människor – det vill säga hela tiden! Att ständigt utsättas för hastiga 
definitioner och bedömningar från andra blir till slut mycket tröttsamt. Konstens 
funktion att ge plats för något större, som ett öppet fält där konstnärens idéer skall 
flöda fritt utan störningar, är också berörd av detta. Att själv skapa någonting är att 
förlänga en del av sin personlighet och låta någon annan få ta del av det, alltså 
mycket blottande. Att vara försiktig i sina utlåtanden är någonting att själv ta i 
beaktning både som bedömd och bedömare, eftersom man själv också är färgad av 
det samhälle man lever i. Ibland är det lätt att själv begå de misstag som man i 
teorin motsätter sig, som att vara för snabb när man konstruerar sina åsikter. 

När man är medveten om den aspekten och själv börjat tämja sin inre kritiker kan 
man istället fokusera på processen och att hålla ett öppet sinne till slutresultatet.  
Den senare delen av min resa har handlat mycket om att utveckla den förmågan, att 
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släppa fokus på ett absolut resultat och omfamna det som kommer. Och att förstå 
att alla kritiska tankar som finns i ens huvud, sannolikt inte finns för någon annan. 
Att jobba mot en deadline kan ofta flytta fokus till en faktisk prestation (vilket det 
på ett sätt är), men en konsert, ett framträdande eller inspelning är trots allt ett 
nedslag i ett ständigt pågående flöde.  
Vad som händer just då, händer just då.  

Det här projektet har verkligen stärkt övertygelsen i att ju närmare sin musikaliska 
kärna man befinner sig, desto bättre blir resultatet. Med det sagt, menar jag inte att 
upptäckarlust, nytänkande och innovation skall stängas ute, men att man sannolikt 
kommer längre när målet har en stor förankring inombords. 

Jag har också lärt mig att inte vara rädd för det faktum att saker förändras, vilket de 
alltid kommer att göra. Varken jag, min musik eller mina mål är de samma idag 
som för 4 år sedan när jag först stegade in på KMH. 

Med inställningen att saker förändras, flödet fortsätter och ärligheten varar längst 
får jag nya möjligheter och ett friare förhållningssätt till musik som istället för att 
låsa kreativiteten, ger den ny energi och lust. Också efter avslutad kandidat vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Jag låter Håkan Hellström avsluta: 

”När man tänker, tycker och vet saker är man alltid någon annan.  
Men när man känner, är man alltid sig själv” 

 

   

*** 

 

Tåget står nu inne och slutstationen är nådd.  
På andra sidan plattformen står ett nytt tåg och väntar på avgång. 
Jag går sakta ditåt, över perrongen, vänder mig hastigt om. 
Sen stiger jag ombord. 
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Affischen 

 
 

Foto: Gustav Wirtén 

Utformning: Simon Graf 
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