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Förord och tack 

Till att börja med skulle jag vilja rikta ett stort tack till Ann-Sofi Söderqvist och Örjan 

Fahlström, mina två huvudlärare på KMH. De har med stor entusiasm delat med sig av 

sin kunskap och hjälpt mig att fortsätta att vilja utvecklas och skriva musik. Jag skulle 

också vilja tacka de musiker som tackade ja till att spela på min examenskonsert. De gav 

mig chansen utan att de riktigt visste vad de gav sig in på och det tycker jag är stort. Jag 

vill också tacka dem för deras optimism under repetitioner och konsert och deras vilja att 

göra så bra som möjligt ifrån sig. Utan dem hade slutresultatet aldrig blivit så bra som det 

blev. Tack Rasmus Blixt, Juan Mendoza, Erik Lindeborg, Linus Lindblom, Elin Thorsell, 

Ruben Friedman, Christel Lindström, Ellen Ivansson och Claes Malmberg. 
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Inledning 

Den moderna jazz från USA och i synnerhet New York, som under sent 90-tal fram till 

idag på sätt och vis dominerat jazzscenen, har på ett omfattande sätt påverkat mig och 

mitt förhållningssätt till musik. Under min utbildning, både på folkhögskola och på 

högskola, har jag återkommande relaterat mitt spelande och mitt komponerande till denna 

moderna jazz. Jag tycker att det på ett sätt är oundvikligt att inte relatera till den moderna 

jazzen när man sysslar med jazzmusik, just eftersom jazzen härstammar från USA med 

sitt mecka i New York. Man kan helt enkelt inte blunda för när det ”senaste” och 

”hippaste” inom jazzvärlden många gånger kommer från denna jazzens huvudstad. Om 

man som jag uppskattar modern amerikansk jazz gäller det därför att hänga med och se 

vart utvecklingen tar vägen någonstans. Nya marker kommer att upptäckas och skapas 

och jag vill vara med och lyssna, se, känna och kanske till och med någon gång i livet 

bidra med något betydelsefullt. 

 

 

Idé 
 
När jag under hösten 2013 funderade på vad jag skulle göra som examensarbete bestämde 

jag mig i ett tidigt skede för att ta vara på mina tankar och idéer om den moderna jazzen. 

Jag ville ta vad jag ansåg borde vara nästa naturliga steg i utvecklingen; att sammanfoga 

den moderna amerikanska jazzen med den moderna konstmusiken. Denna kollision skulle 

generera en ny sorts musik innehållande element som är vanligt förekommande i 

konstmusik men inte i jazz och vice versa. Improvisation skulle blandas med det exakt 

noterade, moderna speltekniker inom nutida konstmusik skulle blandas med jazzens 

vedertagna uttrycksmedel och de båda världarnas tonala och rytmiska språk skulle få luft 

under vingarna. En ny typ av modern jazz skulle uppstå och jag kände hur fantastiskt det 

skulle vara för mig om jag kunde vara med och skriva den.  
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Inspirationens början 
 
Idén till mitt examensarbete började egentligen gro redan 2012 då jag deltog som finalist i 

tävlingen Jazzverk1 i Luleå. Av tradition får alltid en etablerad kompositör en beställning 

som ska framföras i samband med tävlingen. Detta år hade Joakim Milder, professor i 

improvisation och ensemble vid KMH, fått förtroendet att skriva musik för Norrbotten 

Big Band2 och Norrbotten NEO3. Som huvudnummer under tävlingen framfördes Milders 

(2012) stycke Revisit av dessa båda ensembler och jag minns hur imponerad och 

exalterad jag blev över den klangvärld och de nya färger som uppstod. Han hade lyckats 

med att förena två helt olika världar till en väldigt intressant och sammanhållen enhet och 

det blev jag otroligt inspirerad av.  

 

Modifierad kammarensemble 
 

Jag ville på samma sätt som Milder utforska denna samklang men istället för storband 

ville jag använda mig av en modern jazzkvintett med gitarr, saxofon, piano, bas och 

trummor. Denna sättning bjuder in till en individualism och en frihet som jag tilltalas av, 

det finns mycket utrymme i ljudbilden för att ta plats och plocka fram bandets 

personligheter, men också utrymme för att samsas och spela ihop. Dessutom tilltalas jag 

av den estetik som uppstår när gitarren och saxofonen ligger i fokus, det blir på sätt och 

vis som ett rockband från 70-talet med skrikande sångare (saxofon) och kraftfull, solistisk 

gitarr. Soundet av denna typ av kvintett har utvecklats mycket under de senaste femton 

åren, mycket tack vare den amerikanske jazzgitarristen Kurt Rosenwinkel. Han är kanske 

också den person som mest av alla har drivit den amerikanska moderna jazzens 

utveckling framåt. Jag själv är gitarrist och anser att jag måste relatera den jazzmusik jag 

skriver till honom eftersom han är en sådan pionjär för både gitarren som instrument och 

 
1 Jazzverk är en tävling i komposition för storband avsedd för musikstudenter på högskolenivå i 
Europa. 
2 Norrbotten Big Band är ett av Sveriges mest välrenommerade professionella storband. 
3 Norrbotten NEO är en kammarensemble med klassiska instrumentalister som framförallt spelar 
nutida konstmusik. 
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för jazzen i stort. Han är också en stor förebild för mig som kompositör då han nästan 

alltid prövar nya vägar och rör sig framåt med sin musik.   

Till den moderna jazzkvintetten ville jag till skillnad från Milder arbeta med en 

mer okonventionell kammarensemble. Norrbotten NEO består bland annat av en 

stråkkvartett och det ville jag undvika eftersom stråkkvartetten är en så pass vanlig 

sättning med ett redan väldigt etablerat sound. Min kammarensemble skulle istället bestå 

av fem olika instrument som i vanliga fall inte brukar sitta ihop i just denna sättning; flöjt, 

klarinett, violin, cello och slagverk. Med dessa två ensembler ihop hade jag en modifierad 

kammarensemble med tillräckligt stora musikaliska uttrycksmöjligheter för att jag skulle 

kunna nå mina mål, att utforska samklangen, att hitta nya uttryckssätt och ge den 

moderna jazzen en ny karaktär och ny färg. Det var ingen självklar uppgift, men jag är en 

person som alltid väljer att sikta högt, annars skulle jag riskera att inte riskera någonting.  

 

I det här arbetet kommer jag att redogöra för hur skrivandet av min examenskonsert gick 

till och hur min arbetsprocess ser ut när jag komponerar. För mig finns det tre 

grundpelare som är oerhört viktiga och som är direkt avgörande för mitt sätt att 

komponera. Jag brukar beskriva dem som ”färgerna, berättandet och den villkorslösa 

lusten”. I nästa kapitel kommer jag redogöra för vad dessa grundpelare innebär samt 

förklara varför de är så betydelsefulla för mig.  
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Mina tre kompositoriska grundpelare 
 

 
Färgerna 

 
Det finns musik som är vit, och då menar jag vit som färgen i sig. Vit 

musik är ointressant, den är platt, uddlös och tråkig. Den säger mig 

ingenting, den döljer ingenting, den saknar magi, förtrollningskraft, djup 

och mening. Den är som en ännu inte färglagd blyertsskiss, ett tomt 

kylskåp eller en inte helt upptinad fryspizza. Världen vi lever i är full av 

färger men trots det är det för mig uppenbart att många av oss 

människor ändå skriver musik som är helt vit. Slår man på radion en 

vanlig måndagsmorgon väller det ut otinade fryspizzor ur högtalarna, 

snabbmat för öronen som inte på något sätt tillfredsställer mig som 

lyssnare förutom att den fyller sitt syfte i att göra mig mätt under en kort 

och intensiv period.  

 

Jag syftar här på populärmusik och i synnerhet sådan som är massproducerad endast i 

vinstdrivande syfte. Jag själv skriver och producerar popmusik och är givetvis medveten 

om att mycket av det som spelas på radion är gjort med både hjärta och hjärna. Tyvärr 

finns den vita, platta musiken som skivbolagsägarna tjänar stora summor pengar på 

fortfarande kvar, men det har för mig också medfört något positivt. Hela min tanke om 

begreppet ”färg” uppstod när jag djupare började analysera denna typ av radiomusik. Det 

har i sin tur öppnat upp för många nya tankegångar och analyser som tveklöst har berikat 

mitt komponerande och mitt förhållningssätt till musik.  

 

 

Vad är färg?  
 

Under min tid på musikhögskolan har jag med utgångspunkt i mina tankar om 

populärmusik på radion funderat en hel del på hur jag definierar begreppet ”färg” och 

kommit fram till att det för mig utgör en väldigt viktig del i hur jag komponerar, spelar 
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och lyssnar på musik. När jag pratar om färg syftar jag inte på kvalité och egentligen inte 

heller på rent hantverksmässiga parametrar, jag ser det mer som mitt egna, högst 

personligt utvecklade system för att förstå och hantera ljud. För mig innebär därför färg 

många olika saker. Färg kan till exempel vara en instrumenteringsfråga, en harmonisk 

fråga eller en fråga om intressanta och kreativa idéer. För att ge ett mycket enkelt 

exempel, det finns ingenting så färglöst som ackordföljden C, Am, F, G, men med 

intressant melodi och text, bra ackordläggningar och välgjord instrumentering kan det bli 

helt fantastisk, färglagd musik. En viktig poäng är att jag inte tycker att det är själva 

ackordföljden det är fel på. Jag skulle snarare vilja säga att den i sin enkelhet och 

färglöshet bjuder in till att gestaltas. Den är så pass simpel att möjligheterna till 

färgläggning och uttrycksmöjligheter är oändliga och det är säkerligen också därför den 

har varit och är så pass återkommande i såväl pop-, jazz- och rockmusik samt klassisk 

musik.  

 

 

Instrument som färger 
 

Med dessa tankar som utgångspunkt kan man säga att ett C-durackord spelat på ett piano i 

all sin enkelhet kan vara helt vitt, men om det smyckas ut av en cello eller en violin kan 

deras individuella färger blandas och därmed kan nya färger uppstå. Detta är på ett sätt en 

följd av att alla instrument i sig har olika klangfärger eller ”timbres”, men för mig är det 

alltså inte bara det som färg handlar om. Det är inte den rent fysiska förklaringen om 

antalet övertoner och styrkan i dessa jag vill åt, utan snarare att de olika instrumentens 

ljud i sig låter helt olika och därför på ett sätt genererar olika färger. Jag ser det som att ju 

fler ljud och instrument jag har att arbeta med och ju bredare min kunskap är inom 

arrangering och instrumentering, desto större är färgpaletten jag har när jag målar min 

klingande tavla. Jag skulle vilja jämföra det med en bildkonstnärs kunskaper, kan denne 

hantera alla tillgängliga färger kan den nå ett djupare resultat i sin konst som i 

fortsättningen direkt har en avgörande del i om exempelvis en tavla i slutändan blir ett 

mästerverk eller inte. Detsamma gäller för en kompositör, desto större kunskap denne har 

om färg, desto bättre utgångsläge har den för att skriva musik som är färggrann och som 

därför, i mina öron, är mer virtuos.  

Den vanligaste jazzkvartetten, med trummor, bas, piano och saxofon, är en 

traditionell jazzensemble som än idag förekommer på jazzscenen. Jag är en trogen 

lyssnare och beundrare av flera av de berömda jazzkvartetterna som t ex John Coltrane’s 
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och Wayne Shorter’s kvartetter, men i dagens försök till motsvarigheter och kopior kan 

jag i många fall tycka att en viss typ av färg som jag är ute efter saknas. Det beror 

givetvis helt och hållet på vad för sorts musik kvartetten spelar, vilka som spelar och hur 

bra de spelar, men det är ändå ett så väletablerat sound att många nog har tröttnat på det. 

Det är lite samma sak med traditionellt storband, vi vet hur det låter och till slut upplever 

vi att det saknas någonting. 

Om man till exempel lägger till en trumpet i jazzkvartetten förändras färgen en hel 

del och lägger man till en gitarr kan otroligt mycket förändras beroende på vad gitarren 

har för sound. Mitt huvudinstrument är gitarr och att det har blivit så beror nog väldigt 

mycket på att jag tycker att det är ett väldigt färgstarkt och mångsidigt instrument, fullt av 

möjligheter till olika uttryck, ljud och klanger. Vidare har vi de typiska klassiska 

instrumenten, till exempel violin, flöjt, oboe osv. som jag anser har utnyttjats alldeles för 

lite i den moderna amerikanska jazzens musikaliska sammanhang och jag tror att det är 

framförallt den färgen jag saknar. På senare år har det släppts en och annan jazzskiva från 

USA där klassiska instrumentalister har medverkat, till exempel av den amerikanska 

violinisten Zack Brock (2012) och hans egen jazzkvartett med skivan Almost never was, 

men det är ett väldigt sällsynt fenomen. Att föra ihop den moderna jazzen med de 

klassiska instrumenten hör ihop med hela min idé till mitt examensarbete men också hur 

mina tankar kring musikalisk färg ser ut. Att blanda färger som inte brukar blandas borde 

ge upphov till helt nya färger och därmed helt ny musik.   

 

 
Färglöshetens effekt 
 

Färglöshet kan också ha att göra med vilka toner man väljer att harmonisera sina klanger 

med och vice versa. Fel ton på fel ställe i fel ordning ger ingen spänning och inte heller 

någon dragningskraft. Det ger en sterilitet och platthet, ungefär som ett helt vitt rum med 

vita plaststolar, vitt tråkigt ljus och mulet grådassigt väder som tittar in genom de ännu 

grådassigare och bleka fönsterrutorna. Som jag tidigare beskrivit kan jag ibland tycka att 

en mycket ytligt skriven poplåt, producerad för den stora allmänheten med kapital vinst 

som största intresse, ofta kan vara precis som det här rummet, färglöst och sterilt.  

Färglösheten är för mig inte bara en ljudande upplevelse, den är också fysisk. En 

relativt kraftig men subtil otillfredsställelse sprider sig i kroppen när jag hör musik som 

låter på det här sättet. Det händer när jag tycker att saker inte står rätt till och det har jag 

lärt mig att må lite dåligt av. Jag vill klargöra att det här inte handlar om människans 
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ovana att höra sådant hon inte förstår eller inte är van vid som konstigt och fel, den 

känslan är jag mycket väl medveten om då jag nu som mitt lite äldre och erfarnare jag kan 

tänka mig tillbaka till de tillfällen då jag hörde jazz för första gången. Nej, det är snarare 

så att jag bara måste acceptera min utveckling och förmåga och förlika mig med att jag 

inte gillar när musik är mindre bra gjord. Jag ser detta enbart som något positivt eftersom 

det hjälper mig att sortera bort färglöshet och platthet även ur min egen musik. Den 

fysiska reaktionen som uppstår när jag har skrivit något som inte är bra är en tydlig 

indikation på att jag måste göra kompositoriska ändringar som att t ex ändra 

instrumentering, byta klang eller byta melodi. 

  

Existerar färger? 
 

Det skulle kunna finnas en viss tveksamhet till hur min upplevelse kring färger enbart 

handlar om det ljudande. Somliga skulle nog säga att jag redan som liten betingat vissa 

instrument med värme, kärlek och färger och att det sitter kvar i mig än idag. Jag tror 

säkert att det kan vara så, för mig och kanske för många andra och det är jag fullt 

medveten om, men i det stora hela spelar det egentligen ingen roll. Vi tror oss höra vad vi 

hör och vi känner det vi känner, för vissa är g-moll grönt och för andra är det blått, för 

andra är det sak samma och för de allra flesta har nog g-moll en specifik färg förutsatt att 

de vet att det är just g-moll de hör. Trots den möjliga placeboeffekten känns det ändå 

självklart att många upplever klangen av olika instrument som olika färger, skillnaden är 

bara att ”ljudfärger” är mer subtila än ”riktiga”, synliga färger. Jag har själv inte synestesi 

och det är inte heller det jag syftar på här, bara helt vanlig association mellan ljud och 

bild. 

 

 

Berättandet 

 
Bakgrund 
 
Jag är uppväxt i en familj där intresset för musik alltid har lyst i sin fulla närvaro. Båda 

mina föräldrar är musiker och jag och mina två systrar började tidigt gå i deras fotspår. 

Att man som barn apar efter sina föräldrar är knappast ovanligt, så där stod jag en vacker 
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dag i blöja och dreglade över en plastsaxofon och en annan dag ett leksakspiano. Det var 

inte bara fascinationen över instrumenten och tonerna som krokade fast mig för livet, det 

var också den magi som fanns kring vad musiken betydde eller vad den kunde betyda, 

vad den uttryckte och vad den berättade. När jag var liten kunde fantasin och leklusten få 

enorma utlopp om musiken fick en tydligare mening, just genom att skapa en betydelse 

eller en historia kring den.  

I flera generationer tillbaka har släkten på min pappas sida berättat sagor, hittat på 

skrönor, ljugit om gammelgäddor, skrävlat om boxningsmatcher och skrämt upp sina barn 

med skräckhistorier. Det finns en berättarkultur som är väldigt stark och den har även min 

pappa fått med sig. När vi var små berättade han väldigt mycket sagor för oss, både 

skrivna och improviserade. De var en del av livet och vissa av de fiktiva karaktärerna i 

dessa sagor kändes nästan lika verkliga som livet självt.  

 

Berättandets effekt 
 

Intresset för musik och berättande gifter sig väldigt naturligt och det tog min pappa vara 

på. Han hade själv ett stort intresse för musikteater och var inte sen med att använda det 

som ett återkommande inslag när han lekte med oss som barn. Jag minns att vi samtidigt 

som vi lyssnade på musiken brukade gestalta den genom sagor eller bara platser och 

stämningar, på en mycket enkel nivå förstås; ”nu är vi i djungeln och snart kommer en 

jättestor gorilla”, eller ”nu flyger vi luftballong” osv. Beethovens månskenssonat 

handlade hemma hos oss om en drake som var ensam och ville träffa en kompis om jag 

inte minns fel. Så där höll vi på och lekte och fantiserade till musiken och det gör nog inte 

ett barn helt på egen hand. Som barn behöver man en trigger, någon som får en att öppna 

ögonen och öronen och börja tänka och känna. Det senaste året har jag tänkt på det här 

mer och mer och kommit fram till att det är ganska självklart att det har haft en stor effekt 

på hur jag skriver, spelar och känner för musik idag. Jag tycker mig se en koppling 

mellan berättandet och musiken i hur jag resonerar kring mitt eget komponerande och 

musicerande på ett mer konkret plan. När jag skriver musik är dramaturgi något som 

ligger högt på min lista över vad musiken ska leverera. Jag menar att musiken 

bokstavligen ska vara dramatisk, alltså i bemärkelsen spännande, laddad, effektfull och 

teatralisk. Detta är otroligt viktigt för mig och bara av att jag själv har kommit till insikt 

om det har fått mig att se på min musik på ett helt annat sätt. Nu vet jag vad jag vill och 

då blir det lättare att välja vart jag ska gå, vilka val jag ska göra och varför jag ska göra de 

specifika valen. Om jag har en vision om en berättelse som utgångspunkt när jag 
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komponerar underlättar det oftast mitt arbete avsevärt. Det har också fått mig att inse hur 

viktigt det är för mig att mina bilder och stämningar i min musik stämmer överens med 

hur musiken låter. Har jag tänkt att det ska låta som en luftballong ska det låta som en 

luftballong och inget annat. Om lyssnaren sedan inte hör att det är en luftballong spelar 

inte så stor roll, det viktiga är att jag, med min vision som utgångspunkt, lyckats skapa 

den stämning jag ville ha. Det har i sin tur fått mig att inse min förkärlek till relativt enkla 

uttrycksmedel, till exempel ”nu blåser det”, ”här regnar det”, ”undertryckt ilska” osv. Jag 

menar att allt det här är en produkt av att min pappa lärde oss att koppla ihop musiken 

med sagorna när vi var små och att det inte är en tillfällighet att jag idag har berättandet 

som en av mina stora utgångspunkter när jag komponerar.  
 

Den villkorslösa lusten 
 

Att lust är ett grundläggande element för att ett konstnärskap ska vara produktivt, kreativt 

och njutbart är ett antagande som jag reflekterar kring varje dag. Dessa tankar har blivit 

extra aktuella det senaste året, mycket beroende på att min totalt nitton år långa utbildning 

lider mot sitt slut. Var det värt det? Drivs jag av lust eller av måsten? Jag har insett att jag 

håller på att bli knäpp av att inte befinna mig i den ”riktiga världen” där alla ”normala och 

vanliga” människor finns, att jag aldrig får bli vuxen på riktigt och därmed inte får ta 

beslut som bara handlar om vad jag själv vill. Först musikklasser årskurs 4-9, sedan 

musikgymnasium, sedan folkhögskola och till sist musikhögskolan. En utstakad väg för 

de allra flesta musiker, det är den väg som finns och det är den vägen vi är menade att gå. 

Vägen har gett mig otroligt mycket, jag har tackat och bockat och tagit emot allt av det 

jag velat ha och jag är tacksam för den otroliga möjlighet jag har fått att få vistas bland 

likasinnade både unga och vuxna, men är det verkligen möjligt att känna en villkorslös 

lust när man går på en utbildning?  

 

Du är tre år gammal och når upp till tangenterna på din mammas piano 

för första gången. Du hör pappa spela skivor och förstår att det är 

någonting som kallas musik som strömmar ur högtalarna. Det är 

Beethoven, ABBA, Jimi Hendrix och Pat Metheny. Kärleken är total till 

detta ljud, denna fysiska upplevelse som fyller dig med mängder av 

känslor. Du får en stor tjock bok av dina föräldrar med en massa 

musikinstrument. Du lär dig att det heter bas, gitarr, saxofon, fagott. 
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Åren går och du lär dig spela ”Smoke on the water-riffet” på din pappas 

väldigt dyrbara och magiska, nästan förtrollande Gibson-gitarr. Du 

ligger i din säng med din bandspelare och lyssnar på Povel Ramel på A-

sidan och det obskyra 90-talsbandet Hot Soup på B-sidan, varje natt i 

flera månader, flera år. Det är samma ritual, samma magi, samma kärlek 

varje gång, samma villkorslösa lust. 

Du fyller nio år och börjar spela trombon på kulturskolan. På de första 

lektionerna har du en vikarie, en ung kille från Ingesunds 

musikhögskola. Han är superhäftig. Några månader går och den 

ordinarie läraren är tillbaka. Det börjar ställas krav, reglerna säger att du 

måste ta dig igenom ”Tobbe Trombons första Trombon-bok” under ditt 

första år. Andra året följer samma mönster, "Tobbe Trombons andra 

Trombon-bok” ska avklaras och spelas igenom, en låt per vecka, inga 

undantag, så är reglerna. Kul!  

Inspirationen och glädjen sinar, du blir ledsen och vill inte längre gå dit. 

Som tur är finner ditt kreativa jag en annan väg. Nu är det elgitarr som 

gäller! Din storasyster är 5 år äldre och hon lirar som fan. Dessutom är 

hon din stora idol just nu så det finns inget tvivel, självklart ska du 

också börja spela. Sedan börjar du kulturskolan. Tydligen finns det en 

liknande bok för elgitarr. En bok som självklart ska avklaras det första 

året. Tur att du har skivor hemma och att din pappa kan spela och lära 

dig en massa saker. Några år senare söker du musikgymnasiet, kommer 

in, och vips så finns det återigen specifika mål som du ska ha uppnått 

vid slutet av varje år. Nu är du dock så van vid att de här kraven finns 

att du ser dem som självändamål. ”Om jag bara uppnår kraven kommer 

jag nog bli bäst och då kommer jag också vara mest omtyckt av både 

lärarna och eleverna. Störst bäst och vackrast blir jag då, det är bra.” Du 

fortsätter att pressa dig själv, det finns fler skolor, bättre skolor, det 

finns högskolor! Samtidigt som du älskar det du gör, den musik du 

spelar, den väg du har valt, finns det ändå någonstans något som 

motarbetar dig. Det finns en konflikt mellan din egen vilja och 

samhällets vilja, du måste dra ditt strå till stacken, du kan inte bara göra 

det du själv vill. 

Du börjar på musikhögskolan. Där är kraven högre, politiker vill få 

valuta för de pengar de spenderar. Skolan är statligt subventionerad och 

måste därför följa politikens agenda. Ibland upplever jag att 

musikhögskolor finns mest för att politikerna vill skryta med sitt rika 

kulturarv och sina framstående konstnärer, att de vill skryta om hur bra 
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det är i Sverige och hur modernt och intelligent vårt samhälle är och att 

målet framförallt verkar vara att det hela tiden ska uppnås konkreta 

resultat, resultat som man kan läsa av från ett papper, inte att samhället 

och människorna som lever i det faktiskt ska få trevligare och mer 

meningsfulla och kulturberikade liv. Du suckar djupt, sätter handflatan 

hårt i pannan som en riktig kulturvetare, men accepterar att världen ser 

ut som den gör och att du inte kan göra något åt att förändra den.  

 

Vad är villkorslös lust?  

 

För mig handlar inte musik om politik och pengar. För mig handlar musik bara om kärlek 

och känslor. Musik handlar om den totala addiktionen till ljud, toner, rytmer, att från ett 

embryo av en idé bygga något helt fantastiskt, att spela och kommunicera. Tyvärr kan vi 

inte bygga ett samhälle på känslor och inspiration. Det är pengar och papper som styr, det 

är moden och idéer som styr och utbildningen är som vi alla vet en del av det. Så vad är 

då egentligen villkorslös lust? Hur uppnår man den? Hur har den påverkat min musik?  

Villkorslös lust är total frihet, vilket i vår värld är lika med tid som i sin tur är lika med 

pengar. För att uppnå den villkorslösa lusten och min fulla potential som konstnär måste 

jag alltså ha så mycket pengar att jag aldrig mer behöver göra något jag inte vill. Bilden 

av den deprimerade, ensamma och utfattiga tonsättaren har aldrig varit så vag för mig 

som den är just nu. Så oerhört dumt att samhället i flera århundraden har romantiserat den 

bilden, en konstnär ska inte vara fattig och deprimerad, en konstnär behöver massor med 

pengar och fri tid. 

 

Olusten stärker viljan  
 

Under utbildningen på Kungliga Musikhögskolan har jag känt att jag har varit tvungen att 

göra saker jag inte vill och det har tärt på mig, jag har till och med funderat på att hoppa 

av. Den villkorslösa lusten har legat djupt begraven men däremot viljan, trots totalt 

mörker med läxor och måsten upp till öronen, att ständigt utvecklas, producera och vara 

kreativ har funnits kvar och hjälpt mig att ta mig igenom de senaste tre annars ganska 

tunga åren. Viljan visar sitt rätta ansikte och vad den verkligen går för och det är skönt att 

veta att den aldrig sviker mig.    
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Mina tre kompositioner 

När jag skriver musik arbetar jag främst utifrån mina tre konstnärliga grundpelare, 

färgerna, berättandet och den villkorslösa lusten. I själva skapandet av grundmaterialet till 

musiken, dvs. idéer, teman, form, processer är framförallt lusten viktig eftersom det i det 

här stadiet mestadels handlar om vilja och ork att sitta varje dag framför notpapperet trots 

att det inte kommer ut någonting alls. Jag måste kunna se resultatet någonstans i fjärran 

för att känna att det är värt det, jag måste känna lust inför målet och inför 

kompositionsprocessens olika steg för att det ska vara uthärdligt. Det finns också en 

inbyggd komplexitet när man måste göra någonting som man själv inte har tagit beslut 

om att man måste göra. Hur man än vrider och vänder på det är det ändå så att jag på ett 

sätt har blivit tvingad till att skriva en examenskonsert. Jag måste, annars blir jag skyldig 

staten pengar. För min egen del har det på senare år resulterat på det sätt som jag tidigare 

har beskrivit, att jag vänder mig mot det, ser det som något jobbigt och svårt, jag vill inte 

vara med, jag vill inte skriva. Det har jag brottats med under hela det sista året på 

musikhögskolan. Färgerna och berättandet däremot är mer hantverksmässiga parametrar 

som går att arbeta med trots olusten. Jag skulle vilja påstå att de har hjälpt mig att ta mig 

framåt under min kompositionsprocess just eftersom de uppmuntrar till kreativitet 

samtidigt som de tvingat in mig i väldigt konkreta och därmed lättillgängliga tankebanor.    

 

Adonis Momentum  
 

Detta stycke skrev jag med utgångspunkt av en enkel tonserie som jag improviserade 

fram och spelade in på röstmemon i min iPhone hösten 2013. Där låg den sedan och 

väntade ända fram till mars månad då jag plockade upp den igen. Jag började med att 

skriva ner det material jag hade spelat in, tog bort några oväsentligheter och lade till det 

som behövdes för att materialet skulle vara praktiskt att arbeta med. I nästa steg gjorde 

jag en mindmap, något som jag börjat använda mig av de senaste två åren. Det är ett 

mycket effektivt sätt att röna ut för sig själv vad man vill åstadkomma och vad man har 

för möjligheter med sin komposition. Till det här stycket hade jag ett stycke av Morton 

Feldman (1971) som inspiration, första satsen ur Rothko Chapel. Jag ville komma åt 

samma mörker, mystik, samma suggestiva och på ett sätt minimalistiska känsla. Detta 
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visade sig tydligt när jag gjorde min mindmap. Med saker och ting lite klarare för mig 

kunde jag nu gå tillbaka till min tonserie och skriva ned den på olika sätt, invertera den, 

inbördes byta oktaver, modulera runt den i olika tonarter osv. Jag skrev också ner en form 

så jag skulle ha något att utgå från. Jag gör ofta det i ett ganska tidigt skede, då är det 

betydligt lättare att se vad jag behöver, varför jag behöver det och på vilket sätt det ska 

skrivas och framföras. 

  

Adonis i färger 
 

Jag arbetade vidare med tonserien som skulle komma att bli det genomgående temat för 

stycket, samtidigt som jag började spåna på nästa del. Jag ville ha ett till tema, fullt av 

färger, som kontrast till det sterila huvudtemat. Det senaste halvåret hade jag intresserat 

mig mer och mer för spänningstoner, gärna väldigt ogivna sådana, som kan flyta mellan 

flera ackord och ge helt nya uttrycksmöjligheter. Till just det här stycket skrev jag en 

melodi4 som i min mening är väldigt obunden till det harmoniska förloppet och som är 

full av färger, just på grund av sina många spänningstoner och sitt ornamenterade 

uttryckssätt.  

En annan typ av färgläggning som återkommer i mina kompositioner är att jag gör 

en sorts förtätning av huvudtemat, en återknytning eller upprepning i nya kläder. Mina 

vanligaste knep är att ta temat och harmonisera om det, modifiera alla rytmer, lägga till 

eller ta bort subtila detaljer, byta tempo och byta uttryck. Jag ser det som att jag använder 

det material jag redan har ommålat i nya färger. I det här stycket tog jag några motiv från 

första temat där jag förtätade rytmen, lade på ett groove och helt plötsligt hade jag allt 

material jag behövde för att skriva tolv minuter musik exklusive solon. 

När jag nu hade allt grundmaterial klart var det bara att skriva ned det på noter och 

börja instrumentera. Det är här den verkliga färgläggningen börjar. Alla beslut en 

kompositör tar i instrumenteringen är helt avgörande för hur stycket kommer att låta som 

helhet, i alla fall i min mening. Det är också här det blir mer diffust och personligt, vad 

jag upplever som vitt eller färggrant är bara min egen upplevelse. I stora drag skulle jag 

dock vilja säga att det handlar om att sätta materialet i en kontext där det får en mening, 

att få materialet att betyda mer eller mindre genom kontraster, att sätta vissa delar av 

 
4 Se bilaga 1, partitur för Adonis Momentum, sida 12, takt 31-43. 
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materialet i skugga och framhäva andra delar, att hitta materialets höjdpunkt och lågpunkt 

och för sig själv på bästa och mest värdefulla sätt ge materialet en innebörd och ett värde. 

Det är t ex väldigt stor skillnad om ett tema spelas av ett piano eller av en cello eftersom 

uttrycket och färgen blir helt annorlunda. Det påverkar också berättelsen, pianot berättar 

andra historier än vad cellon berättar, åtminstone i mina öron. 

 

Cloud Opera 
 

En tre år gammal tolvtonsserie hade den här våren legat och väntat på att jag skulle ta tag 

i den igen. Jag mindes att jag hade försökt skriva en så öppen och ”snäll” tolvtonsserie 

som möjligt, vilket resulterade i att tonföljden till slut byggde på mestadels kvarter och 

kvinter. Jag gick sedan igenom de vanliga tolvtonsknepen med invertering, retrograd och 

inverterad retrograd för att sedan transponera dessa till alla tonarter. I mars månad denna 

vår, med min serie som utgångspunkt, började jag fantisera kring vad stycket skulle 

handla om. När jag tidigare spelat serien har jag alltid tänkt på vatten, hav i rörelse, vind, 

oväder, skimrande vågor. Jag började genast skissa ned det dramaturgiska förloppet, både 

i ord och bild. Jag gillar, som jag tidigare nämnt, att arbeta med enkla uttrycksmedel och 

miljöer, grundläggande teman som vi alla kan ta till oss på ett enkelt sätt. Så gjorde jag 

även till detta stycke och det blev en mycket enkel historia;  
 

Vi är ute på havet, det är tidig morgon och det blänker och glimmar i 

vattnet. Molnen drar ihop sig, blixten slår ner. Det börjar regna. Regnet 

faller tätare och tätare, vågorna går högre och högre, det blåser upp 

rejält. Full storm, vi flyger fram och tillbaka mellan vågorna tills vi 

kantrar och sakta sjunker till botten i det stormiga vattnet. 

 

 

Cloud Opera och berättandet 
 

Dessa enkla små historier och berättelser gör mitt arbete lättare och i längden mer konkret 

eftersom jag har en definition på vad jag vill gestalta. Det i sin tur innebär att 

färgläggningen blir lättare att hantera eftersom storyn och miljöerna är så tydliga. Vill jag 
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ha med vatten får jag lita på att vet jag hur det låter och hur det ser ut och då är det ingen 

stor sak att få fram det rent musikaliskt.  

Det kan också finnas en poäng i att inte ha allt för tydliga miljöer eller berättelser 

att utgå från. Då kan man låta fantasin få friare tyglar och låta musiken ta nya vägar allt 

eftersom den skapas och det i sig kan vara både intressant och tillfredsställande. Ibland 

kan det räcka med enstaka ord eller bilder, en liten tanke eller ett sinnestillstånd.    

 

 

Lusten griper tag  
 

Med allt tonalt material färdigställt och en enkel berättelse som utgångspunkt var det bara 

att låta musiken strömma ut från pennan. Allting finns i det här läget klart i mitt huvud 

och då går det väldigt fort att få ner allting på papper. Det är vid sådana här tillfällen jag 

känner den där barnsliga lusten igen, den villkorslösa. För en kort stund kunde jag vid 

skrivandet av Cloud Opera helt glömma bort att jag faktiskt var tvungen att prestera och 

det var så otroligt skönt och tillfredsställande. 

  

The Child and the Rising Sun 
 

Under hösten 2013 hade jag inte mycket till övers för att skriva musik. Jag var trött på 

skolan, trött på livet, allting var väldigt tungt och grått. Det låter nästan fånigt att beskriva 

det så med tanke på att detta stycke i grund och botten egentligen är en blues, men av 

någon anledning var moll-penta det enda jag kunde höra under flera månader. Jag tror 

inte det berodde särskilt mycket på min sinnesstämning, utan snarare på att jag flitigt 

besökte stans bluesklubbar och att jag av andra anledningar verkade ha en pentatonisk 

period just då.  

Det hela började med att jag i mitt kritiska liv och pentatoniska virrvarr blev helt 

såld på kvinter som överlagrade varandra5. Ett enkelt ackord med fyra toner, till exempel 

Eb-Bb, överlagrat av D-A. I ackordsanalys skulle man skriva det som Ebmaj7#11no3. I 

det här fallet är det dock inte ackordets funktion som är det viktiga, snarare dess sound 

 
5 Se bilaga 3, partitur för The child and the rising sun, sida 6, takt 5-6.  
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och uttryck, dess färg. Jag började spela mina kvinter och flyttade runt dem i en Dm-

pentatonisk skala. Snart hade jag ett tydligt motiv och en bra idé att bygga vidare på.  

 

Total olust och total skaparglädje  
 

I vanlig ordning började jag sedan arbeta med att få fram ett melodiskt tema för att 

komma vidare, men det ville sig inte. Det var så mycket som tog emot den här hösten och 

jag kände bara att jag inte orkade. Jag hade ingen som helst lust. Allting var på skolans 

villkor, jag var tvungen att för tredje året i rad skriva för storband och det skulle bara 

göras, hur mycket jag än inte ville. Det som gjorde att jag till slut efter flera månader tog 

mig framåt var känslan av att trots mycket motstånd ändå stå där framme i maj och aldrig 

mer behöva gå i skolan. Något annat som redde upp det hela var att den där barnsliga 

lusten än en gång grep tag i mig och fick mig att skriva nästan allt material till stycket på 

tio minuter. Jag satte mig likt en exalterad femåring framför pianot och improviserade 

fram hela temat och alla dess variationer bara för att jag just där och då kände att jag 

kunde och för att jag visste vad jag ville ha för sinnesstämning. Många gånger när jag inte 

vill skriva är det ofta så det går till. Jag pendlar mellan total olust och total skaparglädje 

och jag har hittills haft mycket svårt att styra över detta.   

Inspelningen av improvisationen använde jag som förlaga, jag plankade mig själv 

och tog bort det som inte var så bra och tvärtom. Med grundmaterialet hyfsat färdigställt 

började jag skriva och det visade sig då att det här stycket skulle bli en enda lång kamp 

mot min egen ovilja och min egen olust. Varje dag i en månad satt jag framför köksbordet 

och skrev hela stycket för hand. Det var verkligen skitjobbigt, nästan hela tiden. Det fick 

mig att än en gång inse det jag alltid har vetat; att vara kompositör är ensamt och slitsamt 

och att det mesta bara är hårt jobb och ett klassiskt bonnigt ”jävlar anamma”.  

När jag kör fast är det som att världen bara faller ihop. Det känns som att jag aldrig 

ska komma loss, men när jag väl gör det finns det inget som står i vägen. På sätt och vis 

är det också det som ger mig kicken att fortsätta, den där känslan när proppen helt 

plötsligt löses upp och jag kan andas frisk luft igen.  
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Ominstrumentering 
 

Till slut blev stycket klart och jag spelade det med Bohuslän Big Band i februari 2014. 

För att det skulle passa för min examenskonsert var jag givetvis tvungen att arrangera om 

stycket. Eftersom allt material redan fanns var det bara en fråga om vad som var viktigt 

att behålla och hur jag skulle kunna genomföra vissa specifika idéer med denna helt nya 

sättning. Den stora skillnaden är som jag beskrivit innan att styckets färg på ett eller annat 

sätt blir väldigt annorlunda eftersom storband är ett sorts uttryck och kammarensemble ett 

helt annat. När jag instrumenterade om försökte jag hela tiden behålla den ursprungliga 

färgen eftersom jag ville ha samma uttryck som innan. Jag arbetade till exempel med att 

få vibrafonen att axla trombonernas roll, medan stråk och träblås fick ta över 

trumpeternas och saxofonernas roller. En inte helt given uppgift, men i slutändan tycker 

jag ändå att det fungerade ganska bra.  

 

Dramatiken 
 

The Child and the Rising Sun har rent musikaliskt sett ett väldigt tydligt dramaturgiskt 

förlopp. Stycket börjar ur ingenting och växer sig stort för att sedan åter bli litet, växa 

igen och landa i något slags mellanting. Berättelsen i sig är inriktad och fokuserad kring 

dramatik, med stora dramatiska gester, små lågintensiva passager, aggressivitet, 

passivitet, drömska klanger som hamnar i kontrast till det tydliga mollpentatoniska 

tonspråket. Utvecklingen av temat i helhetsformen gestaltar en person som väljer olika 

vägar och försöker komma framåt. Vad musiken säger exakt vet jag inte själv, det enda 

jag kan säga är att det är en resa. En inre resa eller en yttre resa, det får lyssnaren själv 

avgöra.   

 

Ensemble och repetition 

 
Efter mycket om och men, med avhopp och ombokning av konsertdatum, var till slut den 

ensemble jag ville ha helt färdigställd. Trots den dåliga betalningen som erbjöds bemöttes 

jag av samtliga tillfrågade musiker med stor optimism och entusiasm, något som gjorde 

mig väldigt glad och hoppfull.    
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Komplikationer i den musikaliska kommunikationen 
 
Jag började med att boka in ett rep med de klassiska musikerna där vi spelade igenom 

styckena och såg till att allt var spelbart och att det inte fanns några frågetecken. Det finns 

nämligen luckor i det gemensamma musikaliska språket eftersom klassiska musiker och 

jazzmusiker av naturliga skäl inte alltid förstår varandra. Det kan dyka upp frågetecken 

angående notbilden och den musikaliska presentationen, t ex om tajming, frasering, 

uttryck och pondus.  

Den största skillnaden mellan jazzmusiker och klassiska musiker skulle jag säga är 

förmågan att klara sig själv utan en dirigent, att inte vara beroende av en ledare. 

Kammarensembler brukar förvisso ofta klara sig ändå, men när musiken handlar mycket 

om improviserade solon, cuer, att räkna takter i snabba tempon, att hålla formen och hålla 

ordning på vart alla ettor i takterna är när solisterna börjar ge sig ut på taktöverskridande 

äventyr, uppstår genast problem. I den afro-amerikanska musiken är alla musiker i en 

ensemble ledare och undersåtar, alla har samma ansvar för tempo och timing och det var 

uppenbart redan efter första repet att det skulle bli problematiskt om jag själv inte tog 

jobbet som både musiker och dirigent.   

Mitt andra rep höll jag endast med jazzmusikerna och upplägget var egentligen 

detsamma där. Jag ville förbereda alla på vad de skulle spela, hur det skulle spelas och 

varför det skulle spelas. Eftersom musiken på många sätt är skriven i både klassisk nutida 

tradition och jazztradition blev det problem även för jazzmusikerna att direkt förstå 

notbilden. Även de var beroende av dirigent vid ett flertal tillfällen och det dök upp 

många frågor angående den moderna notation jag hade använt mig av. Jag visste redan 

från början att jag själv skulle bli tvungen att dirigera vissa delar av musiken eftersom det 

inte fanns någon budget för att hyra in en dirigent, men jag hade nog inte riktigt räknat 

med att det skulle bli så omfattande som det faktiskt blev. Jag skulle dock vilja påstå att 

detta ändå är något en kompositör måste lära sig att hantera om denne vill skriva 

jazzmusik, alltså att vara både musiker och ledare. Dessutom är det väldigt berikande och 

lärorikt att både leda och spela i en ensemble, speciellt om ensemblen spelar ens egen 

musik. För min egen del resulterar det i att jag förstår min egen musik bättre och även 

musikernas situation och förutsättningar när de spelar min musik.  
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Ensemblens inlärningsprocess 

 

Det första tuttirepet blev ungefär som ett första rep brukar bli; mycket notläsning, ingen 

klar helhetsbild av musiken, dålig kommunikation, inte så bra musik. Det är precis som 

det ska vara, något annat hade varit väldigt oväntat. Det man som musiker behöver på ett 

första rep är genomspelningar av styckena, musikaliska instruktioner och en bra känsla 

inför nästa rep. Då vill man gå hem, öva och komma tillbaka och sätta allt perfekt. 

Processen har sin gång och musiken i sin helhet behöver lite tid på sig för att landa. Efter 

många rep med både professionella och icke professionella orkestrar har jag insett att jag 

måste lita på processen och att jag inte kan förvänta mig att det kommer låta bra om 

musiken förrän på genrepet.  

Som jag tidigare nämnt är berättelserna i musiken viktiga för mig. I det här läget 

tycker jag därför det är viktigt att låta musikerna få en inblick i mina dramaturgiska 

tankegångar angående musiken. Oftast har man inte tid till att stå och prata särskilt 

mycket eftersom det är ont om repetitionstid osv. men får man några minuter över kan det 

vara guld värt att dela med sig av sina tankar och visioner. För mig handlar det då mest 

om att få musikerna att förstå vad som händer rent bildligt och känslomässigt. Det kan 

vara allt från ”här regnar det”, till ”här måste du spela aggressivt”. Det är ändå de som ska 

framföra mina berättelser och då är det väldigt viktigt att de vet varför de berättar det de 

berättar.  

 

 

Rätten att ta sig själv på allvar 
 

Det andra tuttirepet blev precis som jag hade förväntat mig. Det började med en ganska 

dålig genomspelning rakt igenom per stycke, sedan paus, sedan genomgång av vad alla 

gjorde fel och vad de ska göra annorlunda. Efter det visar jag att jag inte tycker att det 

duger att komma på mitt rep och spela fel och att alla borde ha gjort sin hemläxa bättre. 

Därefter följer ett intensivt repeterande av kortare problematiska delar, sedan en 

genomspelning av samtliga stycken och helt plötsligt låter allting otroligt mycket bättre 

än det gjorde innan. Inlärningsprocessen och det kompromisslösa ledarskapet har gjort 

sitt jobb även denna gång. Att nöja sig med att det inte låter riktigt bra ger helt fel signal 

till musikerna, det är viktigt att vara noggrann och ärlig och till och med hård ibland om 

det behövs. Jag tror att en ledare måste vara självsäker och tydlig och inte låta idéer och 
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visioner försvinna ut i luften bara för att denne inte vågar ta sig själv på allvar.  

 

        

Konsert 
 

Konsertdagen var lång och omtumlande med i min mening ganska dåliga förutsättningar 

för att bra musik och hög koncentration skulle kunna uppnås. Jag och Peter Danemo, som 

jag arrangerade konserten ihop med, var på plats i Lilla Salen från kl. 10:30 och fixade 

med nycklar hit och dit, notställ, stolar och trumset etc. Sedan följde ett långt rep medan 

ljudtekniker riggade mikrofoner och annan utrustning, sedan soundcheck, ljud överallt 

hela tiden, folk som ringer och inte hittar till konsertsalen eftersom nya huvudentrén är 

omöjlig att hitta och musiker som inte riktigt hinner vila mellan soundcheck och konsert. 

Med facit i hand kunde nog jag och Peter ha disponerat tiden smartare. De klassiska 

musikerna spelade i båda våra ensembler och efter ett långt soundcheck, rep, kort 

lunchpaus samt Peters 50 minuter långa första set fanns det inte mycket koncentration och 

energi kvar. Vi andra var också trötta och jag upplevde att vi aldrig riktigt kom in i det, 

att vi aldrig var helt närvarande under mitt set. Det började bra men efter ett ganska rejält 

felspel där alla hamnade snett samtidigt var det för mig svårt att hitta tillbaka. Jag tappade 

fokus och började analysera allting som spelades och det resulterade i att jag inte tyckte 

det var roligt att vara där. Det var som att jag hamnade i ett läge där allting bara handlade 

om mina egna brister och tillkortakommanden, både spelmässigt och kompositoriskt. Jag 

skulle vilja påstå att det var riktigt oproffsigt gjort av mig att sätta mig själv och alla 

andra i den situationen. Jag brukar kunna tänka bort allt annat, bara njuta och uppskatta 

allt som händer och vara i musiken. Just den här dagen gick det inte och jag tycker såklart 

att det är lite synd att det var tvunget att bli så på min examenskonsert. Jag skulle dock 

vilja säga att jag är väldigt nöjd med alla mina musiker och deras prestationer under 

repetitionerna och framförallt konserten. De gjorde ett alldeles strålande jobb och det var 

trots allt fantastisk roligt och lärorikt att få dela den här upplevelsen av examenskonserten 

tillsammans med dem.  
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Avslutande ord och tankar 

Färgerna, berättandet och den villkorslösa lusten var inget jag hade planerat att skriva om 

när jag började tänka på vad jag ville göra som examensarbete. De har vuxit fram under 

flera års funderande och är helt enkelt en viktig stomme för mitt komponerande, en grund 

som jag alltid bär med mig och vilar på. Under skrivandet av den här musiken fick de 

dock en helt avgörande roll i hur slutresultatet blev. Om man går in mer i detalj och tittar 

specifikt på vad dessa tre hade för påverkan under mitt arbete hittar man förstås en otrolig 

massa saker varav många jag redan beskrivit. De viktigaste elementen de påverkade var 

dock kanske de mest grundläggande. Mina tankar om färg sporrade mig till att skriva för 

klassiska instrument och idén om berättelser bidrog till att musiken tenderade att närma 

sig programmusik. Jag skulle vilja påstå att båda dessa element hittills har varit ganska 

sällsynta i modern amerikansk jazz. Den villkorslösa lusten var nästan besegrad, men som 

jag tidigare beskrivit finns det alltid någon liten gnista kvar och ibland kan det räcka för 

att väcka andra typer av inspiration. I slutändan var de alltså helt avgörande och kändes 

därför relevanta att använda som stomme till denna text.  

I förhållande till mitt syfte med detta examensarbete skulle jag vilja säga att de mål 

jag hade som utgångspunkt, dvs. att utveckla den moderna amerikanska jazzen, på något 

sätt ändå uppnåddes. Jag tycker att jag hittade nya färger, nya uttryckssätt och ett nytt sätt 

att skriva jazzmusik. Samklangen mellan de båda världarna kändes fräsch och modern, 

speciellt kombinationen mellan moderna speltekniker och improvisatoriska element för 

de klassiska instrumentalisterna och den konstnärliga friheten för jazzmusikerna. Detta 

gav liv åt musiken och gjorde att ingenting kändes som en pastisch eller som en kopia på 

något som redan gjorts. Slutresultatet blev som jag hade tänkt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Partitur; Adonis Momentum 

Bilaga 2 – Partitur; Cloud Opera 

Bilaga 3 – Partitur; The child and the rising sun 

Bilaga 4 – CD; Jonas Jurström - Examenskonsert 


