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Musikalisk bakgrund 
 
Mitt namn är Samuel Muntlin. Jag har alltid älskat musik. När jag var 2 år gammal  
fick jag mitt första musikinstrument. Det var en röd liten synth från Barnens hus, 
som mamma och pappa hade köpt till mig. Denna synth hängde med i ett par år och 
jag minns att mina föräldrar fick tejpa över högtalaren på den. Detta eftersom att 
det inte fanns något reglage för ljudet. Jag spelade ju på den konstant så det var nog 
inte så bra för min hörsel, eller för mina föräldrars tålamod! Ingen av mina 
föräldrar spelar något instrument själva, men båda tycker väldigt mycket om att 
lyssna på musik. Hela min uppväxt har det alltid vart mycket musik runtomkring 
mig. Jag har en lillasyster som är en fantastisk sångerska och musiker och hon har, 
på samma sätt som jag, växt upp med musik från cd-skivor och vinyler som våra 
föräldrar har spelat.  
 
Jag är född och uppväxt i Nordmaling. Det ligger i Västerbotten, ca 5 mil söder om 
Umeå. I Nordmaling måste man vara 10 år för att ansöka till den kommunala 
musikskolan. Jag minns när jag var 10 år och min mamma frågade om jag ville 
börja i kommunala musikskolan. Hon berättade för mig vad det var, och jag blev 
väldigt glad när jag fick höra om det. Jag kunde knappt vänta på att få börja i 
musikskolan. Jag funderade väldigt länge på vilket instrument jag ville spela. Just 
då var jag mest inne på instrument som gitarr, trummor och piano. Sedan frågade 
min mamma om jag inte ville spela saxofon. Jag visste ju knappt vad det var för 
skillnad mellan saxofon och trumpet, så jag var lite tveksam. Då vet jag att mamma 
gick in i vardagsrummet och spelade upp en vinyl med en svensk saxofonist som 
heter Johan Stengård. När jag hörde det blev jag helt tagen. Jag tyckte att 
saxofonen lät så vackert och så dynamiskt, som en människas röst. Efter att jag fick 
höra det så blev det ett ganska självklart val att jag skulle börja spela saxofon i den 
kommunala musikskolan.  
 
Jag började studera för en lärare som heter Esbjörn Mörtzell, och han kom ganska 
snabbt att bli en stor förebild för mig. För det första så var han världens kanske 
snällaste människa. För det andra var han väldigt tydlig och otroligt disciplinerad. 
Esbjörn märkte tidigt på mig att jag var en talang, och var väldigt noga med att ta 
vara på det, och att jag inte tappade mitt intresse. Vi spelade såklart ur en 
saxofonbok till en början, men ganska snabbt så hade jag avverkat 3 böcker och vi 
fick gå vidare till att spela låtar som vi bestämde tillsammans. Jag var ju vid den 
här tiden fortfarande helt tagen av Johan Stengård. Jag ville bara spela de låtar som 
Johan hade spelat in på hans plattor, och så blev det. 
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När jag var 13 år kom ett väldigt tråkigt besked. Kommunen hotade att skära ner på 
bidragen till musikskolan, så mycket att den skulle tvingas till nedläggning. 
Eleverna blev väldigt ledsna över att höra den informationen och föräldrarna blev, 
uppriktigt sagt, förbannade. Då tog min pappa kontakt med Johan Stengård och 
kollade med honom om inte han ville komma och göra en konsert i Nordmaling 
Kyrka. Pappa berättade om hela situationen med musikskolan och att den hotades 
av nedläggning. Pappa berättade även för Johan om mig och att han var min största 
idol, och att det var han som fick mig att börja spela saxofon. Johan ville absolut 
komma till Nordmaling och spela. Han skulle komma tillsammans med en pianist 
och de tog ett väldigt lågt gage för det hela. Johan ville att överskottet från 
biljettintäkterna skulle gå oavkortat till musikskolan. Dessutom ville han spela en 
låt tillsammans med mig. Så när jag var 13 år så stod jag längst fram i en fullsatt 
kyrka i Nordmaling och spelade saxofon med min största idol, Johan Stengård. 
Dessutom skulle musikskolan räddas och nästan 30.000 kr i överskott skulle kunna 
gå till inköp och renovering av instrument på musikskolan.  

När jag var 15 år blev det dags att börja söka gymnasieskolor. De flesta skolorna 
som man kunde söka till låg såklart i Umeå. Jag hade hört talas om en skola som 
heter Midgårdskolan. Det var en estetisk skola där man kunde studera musik, dans, 
teater, bild och form, mediaproduktion och liknande ämnen. Jag tyckte att det lät 
väldigt kul, och vi besökte skolan på deras ”öppet hus”. För mig kändes det som 
det bästa som någonsin skulle kunna hända om jag skulle bli antagen till den 
skolan. När det sedan närmade sig gymnasievalet hade jag bestämt mig för att jag 
skulle gå byggprogrammet! Jag hade vid den här tiden inte så bra självförtroende 
och jag kände ett stort behov av att alltid vara med mina kompisar. Åtminstone två 
av mina närmsta vänner skulle gå byggprogrammet.  
 
Mina föräldrar har alltid respekterat mina val, och jag har själv fått välja vilken 
”väg” jag ska gå i livet. Men den här gången sade dem ifrån! Både mina föräldrar 
och min musiklärare Esbjörn gjorde allt för att jag inte skulle lura mig själv och 
välja byggprogrammet. Jag minns att mamma sa; ”Samuel, nu måste du tänka på 
dig själv”. Efter många om och men så ändrade jag mitt förstahandsval till 
musikprogrammet på midgårdsskolan i Umeå. Jag fick då en kallelse till skolan för 
att göra ett spelprov. Eftersom att jag inte så höga betyg från grundskolan kunde 
jag väga upp de poäng som fattades genom detta spelprov. Lärarna var väldigt nöjd 
med mig, och genom mitt spelprov så blev jag antagen till skolan. Det gjorde också 
en hel del med mitt då usla självförtroende. När jag sedan började skolan efter 
sommarlovet var det som i en dröm. ”Tänk att alla i min klass var intresserade av 
musik”, minns jag att jag tänkte. Vi kunde jamma på rasterna, det fanns 
övningsrum, massa gitarrer som hängde i cafeterian, och alla var så glada och 
vänliga. Min tid på gymnasiet spelar väldigt stor roll för hela min utveckling som 
musiker, och som människa.  
 
Efter ungefär ett halvår in i skoltiden fick jag en förfrågan om att bli medlem i det 
Umeå-baserade storbandet ”Renhornen”. Bandet bestod nästan bara av musiker 
som var över 40 år. Dit kom jag som 16 åring och fick spela som första tenorist. Vi 
gjorde omkring 30 spelningar om året. Ofta var det på danser och privata fester där 
vi stod för underhållningen.  
Under gymnasiet var vi fem killar som blev väldigt bra vänner med varandra. Vi 
stannade ofta kvar på skolan, efter vi hade slutat, och spelade med varandra. Vi 
började skriva musik tillsammans, och insåg efter ett tag att vi måste försöka fixa 
gig med detta gäng. Så bildades bandet ”Fristad”. Fristad har även varit en stor del 
av min musikaliska utveckling. Vi kämpade på bland alla andra nystartade 
ungdomsband i Umeå. Vi var med på en del musiktävlingar, bland annat i Musik 
Direkt, där vi år 2009 så deltog vi i deras riksfinal som hölls i Uppsala. Där vann vi 
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hela tävlingen och fick åka till Berlin och spela på en stor scen utanför svenska 
ambassaden. Detta var under tiden som Sverige blev ordförande-land i EU, så det 
var väldigt mycket folk på plats som vi fick spela för. Det var lite av en 
rockstjärne-dröm som gick i uppfyllelse. Vi fortsatte spela i ett par år efter det, men 
tyvärr så är bandet inte längre aktivt idag.  
 
Efter min tid på gymnasiet blev jag antagen till Framnäs Folkhögskola, som ligger i 
Öjebyn, utanför Piteå. Jag började där på deras Jazzlinje år 2010. Under 
gymnasietiden var jag inte så värst intresserad utav jazz. Jag tyckte hellre om att 
spela blues, rock och fusion-baserad musik. Det var mer under sista året på 
gymnasiet som jag började intressera mig för jazz, och att utveckla mitt 
improvisationsspel. På Framnäs kom jag i kontakt med en del duktiga musiker, 
som idag är några av mina närmsta vänner.  
Min saxofonlärare där var Robert Nordmark. Jag lärde mig otroligt mycket av 
Robert, och tiden på Framnäs var en väldigt rolig tid då vi nästan spelade konstant. 
Det jammades varje dag, vi utbytte fraser och idéer med varandra, vi bodde 
kollektivt och levde i vår lilla ”folkis-bubbla”.   
 
På Framnäs Folkhögskola studerade jag 2 år. Jag fick här tillfället några gånger att 
åka till Luleå och vickariera på repetitioner med Norrbotten Big Band, något som 
har varit väldigt utvecklande för mig. Under mitt sista år på Framnäs anordnade jag 
en hyllningskonsert till The Brecker Brothers. The Brecker Brothers är ett 
jazz/fusion-band som jag lyssnade väldigt mycket på vid den tiden. Jag 
inspirerades mycket utav dem och jag kände att jag ville spela deras musik. Jag 
satte ihop ett band tillsammans med några kompisar från Musikhögskolan i Piteå, 
som studerade på studiomusikerlinjen. På trumpet hade jag äran att få samarbeta 
med Dan Johansson, från Norrbotten Big Band. Vi gjorde 2 spelningar, en i Umeå 
och en hemma i Nordmaling. Efter Framnäs Folkhögskola så sökte jag till 
Kungliga Musikhögskolan, där jag blev antagen och nu studerar mitt sista år. 
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Hilmar 
 
När jag var 11 år gammal träffade jag en man som hette Hilmar Dalsfelt. Han var 
en musiker från Nordmaling som spelade de flesta instrumenten. Hans 
huvudinstrument var fiol, men spelade även ganska mycket saxofon. Första gången 
jag träffade honom var på min skola då hans orkester ”Dalsfeltarna” spelade på vår 
jul-avslutning. Dalsfeltarna spelade och vi sjöng och dansade runt julgranen. Jag 
var såklart med och sjöng och dansade, men det var inte så lätt då jag hade fullt upp 
med att titta på när bandet spelade. Jag minns att Hilmar hade en tenorsaxofon som 
stod i ett ställ nedanför honom. Den spelade han på ibland då han inte spelade fiol. 
Jag tyckte att den var så häftig och jag hade alltid längtat efter att få spela på en 
tenorsaxofon. På musikskolan fick man bara spela altsaxofon, och jag tyckte att 
tenorsaxofonen både lät och såg häftigare ut. När de hade spelat klart och dansen 
var slut så tog jag mig mod att gå fram till Hilmar för att fråga om jag skulle kunna 
få prova hans tenorsaxofon. Han blev väldigt glad över att jag frågade och han 
räckte saxofonen till mig. Denna stund kommer jag aldrig att glömma. Tyngden 
från saxofonen, hur den kändes i händerna, och hur soundet var. Jag blev helt 
fångad av denna saxofon. Jag minns inte hur länge jag spelade, men ett bra tag i 
alla fall, under tiden som de riggade ner deras instrument. Jag tackade Hilmar så 
hemskt mycket för att jag fick prova hans tenorsaxofonsaxofon.  
 
Samma dag fast senare på kvällen ringer det i vår hemtelefon. Det var min pappa 
som svarade, och han ropade på mig och sa att det var en man som heter Hilmar 
som ville prata med mig. Jag tog telefonen, och där på andra sidan var det Hilmar 
som pratade. Han ringde för att berätta att han tyckte att jag spelade väldigt fint då 
jag provade hans saxofon, sedan undrade han om jag hade lust att börja spela i hans 
orkester. Jag blev väldigt glad när han frågade mig, och mitt svar var såklart ”JA”. 
Vi hade ganska många spelningar i kyrkor och missionshus runtom i Västerbotten, 
och medelåldern för de som vi spelade för var kring 70 år. Jag lärde mig väldigt 
mycket under den här tiden. Bland annat scenvana, att möta människor, att dricka 
kaffe och att tala högt och tydligt till äldre människor.  
 
Hilmar hade instrument överallt, och jag var ofta hemma hos honom. Där fick jag 
spela på alla instrument jag ville, och så fort jag frågade om något så kunde han 
visa det för mig. Hilmar hade som mål att kunna spela ”Amazing Grace” på alla 
hans instrument. Det var ju inte bara piano, gitarr, fiol och trumpet, utan även på 
näverlur, såg, cello, och massa andra konstiga stränginstrument som han hade köpt 
under olika resor i världen. Jag och Hilmar hade mycket gemensamt, inte minst vår 
brinnande intresse för musik. Vi kunde prata om allt möjligt. Om skolan, om 
världsproblem, om bilar och motorer och när vi fikade så lärde han mig ofta några 
ord på bondska. Jag såg upp till Hilmar och han blev som en bästa vän till mig. 
När jag hade spelat med Hilmar i något år så frågade jag om jag kunde få köpa 
hans tenorsaxofon, för då hade Hilmar köpt en till när han var på en resa till 
London. Jag hade gjort upp en deal med mina föräldrar om att klippa gräset hela 
sommaren för att få hjälp med att betala saxofonen. Så hade jag köpt min första 
tenorsaxofon vid 12 års ålder.  
På hösten år 2012 så somnade Hilmar in, 87 år gammal. 
Mötet med Hilmar har vart oerhört viktigt för mig, och jag hade aldrig kommit dit 
jag är idag om det inte var för honom.  
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Inledning 

 
Ända sedan jag började på Kungliga Musikhögskolan (hädanefter KMH) har jag 
velat göra ett stort, helt eget projekt. Det finns en enorm kompetens och väldigt 
många bra musiker som studerar under samma tak som mig.  Det finns även 
tillgång till replokaler och musikstudio och det kostar ingenting för mig som elev 
att utnyttja dessa privilegier. När jag studerade mitt första år på KMH hade jag inte 
någon vidare erfarenhet av att skriva egen musik. Jag blev aldrig nöjd med vad jag 
gjorde, och jag ville aldrig lyssna på mina egna låtar. När vi skulle ha vårt första 
projektarbete, så bestämde jag mig för att jag skulle sätta ihop en egen jazz-
kvintett. Jag satte ihop bandet och började skriva musik. En del låtar jag skrev var 
inte ens färdiga utan de kunde vara mer som ett riff eller en idé som jag tog med 
mig till repet. När jag visade låtarna och idéerna till mina musiker så möttes jag 
alltid av en väldigt positiv energi. De tyckte att jag skrev fantastisk musik. Efter 
repen var jag alltid så inspirerad och fylld av massa idéer, att jag fick en mer tydlig 
bild av hur jag ville utveckla mina låtar. Vi gjorde en enklare inspelning med 
projektet och så föddes Samuel Muntlin Kvintett. Med denna inspelning började 
jag leta spelningar till oss. Vi spelade bland annat på Stockholm Jazzfestival och 
Umeå Jazzfestival, och även på en del andra mindre ställen runtom Stockholm. Det 
var en väldigt lärorik tid för mig och jag utvecklades enormt som musiker och som 
bandledare. Ungefär vid den här tiden föddes idén om vad som skulle komma att 
bli mitt examensarbete på KMH. Jag ville fortsätta skriva musik, och jag ville 
komponera det för en stor ensemble. Jag ville ha min kvintett i grunden, och sedan 
utöka det med fler blåsare, stråkmusiker, sångare och slagverk. Även om jag har 
haft svårt för att skriva egen musik har jag alltid tyckt väldigt mycket om 
arrangering. Mitt i alla regler inom arrangering finner jag ändå en stor frihet i att 
uttrycka mig, och att kunna framföra en viss känsla.  
 
Syfte 

 
Syftet med mitt examensarbete är främst att utvecklas som bandledare och 
kompositör, men även att ta tillfället i akt att prova på att göra allting själv. När jag 
säger ”allting” menar jag allting som behöver göras inom en produktion av något. 
Ha bra kommunikation med musikerna, boka lokal, boka studio, boka ljudtekniker, 
boka ljustekniker, ta pressbilder, skriva presstext, göra reklam om projektet osv. 
Jag vill göra ett projekt där inget skall lämnas åt slumpen. Ett projekt där jag helt 
och hållet bestämmer över allt själv. Jag kommer att göra både en studioinspelning 
och en konsert med projektet. Konserten kommer att vara det huvudsakliga målet 
och studioinspelningen vill jag göra för att kunna ha bra pr-material, dels inför 
konserten, men även för framtiden. Det finns också en annan bra sak med att göra 
en studioinspelning innan en konsert, och det är att musikerna kommer att få 
prestera en gång innan konserten. Det kommer att göra att alla känner sig trygga 
med materialet, och då finns det dessutom bra inspelningar som musikerna kan 
lyssna in sig på inför konserten. Det kommer även att göra att projektet känns 
seriöst, och det kommer att kunna dra till sig mer publik till konserten. 
Jag drivs av utmaningar och av att göra saker som jag till en början inte är så 
bekväm med. Jag tycker bäst om att arbeta under press, då man tvingas att ha bra 
ordning på saker. Jag ser detta projekt som en stor möjlighet att få prova på att göra 
ett eget projekt fullt ut. Det är något som jag länge har velat göra, och som jag 
kommer att ha nytta av i hela mitt liv. 
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Presentation av bandet 
 
Trumpet – Albin Grahn 
Albin är en väldigt musikalisk människa. Mångsidig, och lätt att jobba med. 
Väldigt bra som solist och en fantastisk leadtrumpetare. 
  
Trombon – Arvid Ingberg 
Arvid var ett självklart val för mig. Jag har alltid tyckt om att spela med Arvid. Han 
har ett fint gehör och lekfullhet som smittar av sig! Arvid spelar dessutom 
originalmedlem i Samuel Muntlin Kvintett. 
 
Tenorsaxofon – Joel Karlsson 
Jag och Joel har spelat mycket ihop. Allt ifrån konserter till studioinspelningar. Vi 
har samma engagemang och nyfikenhet. Joel spelar även mycket klarinett och flöjt, 
vilket kom till stor användning i mina arr. 
 
Barytonsaxofon – Emma Josefsson 
Emma är en riktigt bra och stabil barytonsaxofonist. Hon har ett väldigt fint sound 
och har bra teknik över hela instrumentet. 
 
Violin 1 – Gaianeh Pilossian 
Gaianeh fick jag tips om genom Nathalie Migdahl, som tidigare var tänkt som 
första violonist i projektet, men fick förhinder och kunde ej medverka. Gaianeh är 
mycket noga med att stråket låter bra, att det stämmer bra mot övriga i bandet. Hon 
har en stor vilja att lära sig nya saker, och är otroligt kul att jobba med. 
 
Violin 2 – Terese Lien Evenstad 
Terese är en fantastisk solist, med ett enormt sound i fiolen. Jag hörde henne för 
första gången på ett jam när hon precis hade börjat på ackis. Så det var ingen 
tvekan om vem som skulle skulle spela andra violin, och ha lite fler soloinsatser. 
 
Viola – Knapp Karin Norrfors 
Jag fick tips om Karin av Terese. Karin är folkmusiker, har ett fint sound och är en 
tjej som sprider glädje omkring sig. 
 
Violoncello – Agnes Magnusson 
Jag hörde Agnes för första gången när vi spelade med samma artist på en spelning i 
Stockholm. Jag hade lite problem med att få tag på en cellist, tills jag kom på att 
jag hade spelat med Agnes en gång för länge sedan. Jag minns att hon var väldigt 
duktig och trevlig. 
 
Malin Gunnarsson – Sång 
Malin har jag känt sedan vi gick på Framnäs Folkhögskola i Piteå. Hon är en 
fantastisk människa och en jättebra folkmusiker. Hon har en vilja av att lära sig nya 
saker och räds inte för att ta sig an nya och spännande projekt. Jag ville ha med 
Malin för att föra in en lite ”folkligare” ton i musiken. 
 
Simon Reinikainen – Sång 
Simon är en av mina bästa vänner, och vi har umgåtts och spelat med varandra 
sedan vi gick gymnasiet ihop i Umeå. Det var jag och Simon som var drivande i 
bandet Fristad, som vi hade under gymnasietiden. Simon kan sjunga vad som helst, 
och det var ingen tvekan om vilken manlig sångare jag ville ha med. 
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Rasmus Lindelöw – Piano 
Rasmus lärde jag känna när vi började på KMH tillsammans. Han har ett unikt sätt 
att spela piano på, och redan första gången jag hörde Rasmus så blev jag helt tagen 
av hans personliga sound. Rasmus är originalmedlem i Samuel Muntlin Kvintett. 
 
Simon Löfstedt – Gitarr 
Jag och Simon gick i samma klass på Framnäs Folkhögskola i Piteå. Simon var den 
första som jag blev riktigt bra kompis med under tiden på Framnäs. Vi hade samma 
musiksmak, hade samma mentalitet, tyckte om samma maträtter osv. Simon spelar 
dessutom dobro, och akustisk gitarr, vilket kom till stor användning i min musik. 
 
Björn Lundén – Bas 
Originalbasisten i Samuel Muntlin Kvintett är egentligen Lars Lindberg. Under 
mitt andra år på KMH, då vi spelade som mest med kvintetten skadade Lars sitt 
finger, och har tyvärr inte blivit bra sedan dess. Den som fick hoppa in och vicka 
för Lars blev då Björn. Björn är en av de bästa basister jag har spelat med, har ett 
väldigt kraftigt anslag och otroligt bra tajming. 
 
Hannes Sigfridsson – Trummor 
Hannes är, precis som jag, född och uppväxt i Nordmaling. Vi har spelat med 
varandra sedan kommunala musikskolan då vi var 10 år gamla. Vi gick även 
gymnasiet ihop, och gick sedan folkhögskolor innan vi hamnade tillsammans i 
samma klass på KMH. Jag och Hannes har en lång historia ihop och det finns ingen 
musiker som jag känner till så väl som Hannes. Jag hör på en gång att det är han 
som spelar, och det är en väldigt häftig känsla. Vi har spelat mycket duo ihop, gjort 
övningar och pratat mycket om samspel. Hannes är också originalmedlem i Samuel 
Muntlin Kvintett. 
 
Axel Fagerberg – Percussion 
Axel är en superbegåvad musiker som spelar de flesta instrument. Det började med 
att jag berättade om mitt projekt för Axel, då jag sa att jag letade efter någon som 
kunde spela klockspel. Det var en ganska viktig del av soundet i mina låtar. Då 
säger Axel ”men jag spelar ju klockspel”. Då fick jag en ide att jag ville ha med 
Axel, för då kunde jag även ha med percussion, vilket skulle förbättra musiken. 
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Processen 

 
Jag bestämde mig ganska snabbt för att jag ville göra en konsert i Stora Salen på 
KMH. Stora salen har en fantastisk akustik och jag har, ända sedan jag började på 
KMH, velat göra en egen konsert där. Jag är en människa som får upp massor med 
idéer och visionsbilder i huvudet innan jag ens har satt igång med saker. Tack vare 
det såg jag framför mig hur vi skulle stå på scenen, var alla skulle stå placerade, 
hur glada alla skulle vara och att det skulle bli en lyckad konsert.  

Ett stort mål jag hade med detta projekt var att ha god framförhållning. Jag började 
fundera ut vilka musiker jag skulle vilja ha med. Min visionsbild var att skriva för, 
förutom kompet, en mindre kör och en stor stråk- och blåssektion. Tanken med kör 
var att ha med röster i arren. Detta för att få ett fylligare sound tillsammans med 
stråk och blås. Rösten är ju väldigt formbar och jag tycket att det är kul att använda 
mig av den möjligheten, även om det inte innehåller text. Ju mer jag skrev desto 
mer insåg jag att jag var tvungen att skära ner på antal sångare. Jag ville att alla 
som var med skulle få så mycket utrymme som möjligt och därför valde jag att 
bara ha två sångare. Då kunde de dessutom få en egen låt att sjunga solo på.  
Från början var tanken att jag skulle ha med 8 stråkmusiker (4 violin, 2 viola, 1 
cello och 1 kontrabas), men det landade sedan i att jag ville ha en stråkkvartett. Jag 
tycker att soundet av en stråkkvartett är väldigt fint, och jag upplever att det låter 
lite mer personligt och avskalat. Dessutom hade jag lite problem med att få tag på 
stråkmusiker, vilket jag beskriver längre ner. 

För ungefär ett år sedan började jag skriva musik till projektet. Då kunde en låt 
bestå av endast ett fåtal takter. Det var en idé jag fick som jag sedan skrev ner. 
Ibland var det en ackordföljd, ibland var det ett intro med stråk, och ibland bara 
någon melodislinga som snurrade i huvudet. Jag började också arrangera låtar som 
vi tidigare spelade med min kvintett, och även låtar som har varit betydelsefulla för 
mig i min uppväxt och i min musikaliska utveckling. Så här såg processen ut i ett 
par månader. Jag skrev ner fler och fler idéer och tillslut började en del låtar ta 
form. 
 
Jag tog med dessa idéer till första repetitionen, för att kunna testa hur det skulle 
låta. Jag blev väldigt positivt överraskad över hur det lät när jag fick höra musiken 
spelas på riktigt. Samtliga repetitioner spelades in. Dessa inspelningar har varit till 
stor hjälp i den komponerande processen. Jag lyssnade grundligt på inspelningarna, 
låt för låt, samtidigt som jag hade partituret framför mig. På så sätt kunde jag följa 
med i notbilden och samtidigt göra en hel del förbättringar på de olika partierna. 
Det kunde vara allt från andningspauser och dynamik till svåra registerbyten.  

Med mycket eftertanke kring upplägg för repetitionerna så kom jag fram till att jag 
inte ville repa med hela ensemblen på en gång, eftersom att det skulle bli så mycket 
frågor kring arren, och det skulle ta onödig tid från repet. Istället bestämde jag mig 
för att börja repa med de olika sektionerna, för att där kunna gå in på detaljer kring 
stämfördelning, dynamik, sound osv. På så sätt kunde jag fokusera mer på varje 
sektion, och det tänkte jag skulle vara till stor hjälp när vi sedan repade med hela 
ensemblen.  
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Jag var ute i god tid med att boka in repen. För att boka in repen ringde jag runt till 
alla för att kolla datum. Jag tycker att det är mycket skönare att göra så, eftersom 
att man får svar direkt, och det underlättar arbetet. Det gör också att man får en 
bättre personlig kontakt med musikerna, vilket kommer att smitta av sig. Man 
upplevs seriöst, och musikerna som är med vill göra ett bra jobb. 
Något som jag var noga med att förklara för musikerna under repen var att jag ville 
att de skulle spela mer än vad som stod i noterna. Repen är till för att kunna testa 
saker, och om man har den inställningen tycker jag att musiken blir bättre och 
dessutom roligare att spela och lyssna på. Det är bättre att musikerna ”överspelar” 
och att man kan ta bort saker ifall att det blir för mycket, istället för att försöka 
tillföra sådant som inte finns i noterna, eller går att skriva i not-form. 
 
De flesta projekt jag har gjort, eller varit med i, har alltid börjat med att man ska få 
tag på musiker, sedan repar man och försöker kolla upp ett datum för konsert som 
fungerar för alla. Den här gången bestämde jag mig för att vända på allt. Jag 
började med att kolla vilka datum som stora salen var ledig på för inspelning, 
konsert och genrep, så jag hade då en del datum att röra mig med. Sedan ringde jag 
runt till de musiker som jag ville ha med. Jag presenterade hela projektet, frågade 
om de var intresserade, och om de kunde på de datum som jag hade fått från 
lokalbokningen. De flesta kunde då, eftersom att det var så långt fram i tid. En del 
hade tyvärr förhinder och då fick jag helt enkelt gå vidare med att hitta någon ny. 
På så sätt så blev det enklare för mig att jobba. Det hade nog blivit ett organiserat 
kaos om jag skulle försöka hitta gemensamma datum för 16 personer, som 
samtidigt skall stämma överens med lokalbokning, ljud och ljustekniker och 
studion. Det enda kravet jag hade var att trombonisten Arvid Ingberg skulle vara 
med. Arvid har en tjänst i Norrbotten Big Band och är numera bosatt i Luleå. Jag 
ville verkligen att Arvid skulle vara med i projektet så jag kollade alltid datum med 
honom först, så att jag var säker på att han kunde.  
 
Något som jag hade problem med var att få tag på stråkmusiker, eftersom att jag 
inte känner så många som spelar stråk. Jag visste att jag ville ha med en tjej som 
heter Nathalie Migdahl på första fiol, och Terese Lien Evenstad på andra fiol. Jag 
pratade med dem och de var sugna på att vara med. Jag tog hjälp av Terese för att 
komma i kontakt med en violast och en cellist. Jag fick en hel del förslag av 
Terese, och de flesta tackade faktiskt nej. En del fick jag inte ens något svar av. De 
som tackade nej sade att de inte tyckte om jazz, att de var klassiska musiker som 
ville spela klassisk musik (Det tycker jag är en väldigt tråkig inställning, men det 
får stå för mig). Tillslut fick jag tag på en violast som heter Karin, och en cellist 
som heter Agnes. Efter ett tag in i den arbetande processen fick jag ett samtal av 
Nathalie, hon hade lite för mycket att göra och skulle ha svårt att hinna med mitt 
projekt. Det händer såklart i den här branchen och det är inget konstigt med det. 
Hon hjälpte mig att hitta en ny leadviolinist, eftersom att jag inte känner några 
stråkmusiker som passar för jobbet. Hon tipsade om en tjej som heter Gaianeh, och 
Gaianeh tyckte att det lät som ett väldigt roligt projekt och var taggad på att få vara 
med. 
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Repetitioner 
8 december 2014 
Detta var första reptillfället. På detta rep medverkade kompet och blåset, och alltså 
inte stråk och sång. Som jag tidigare beskrev valde jag denna strategi för att jag 
visste att det skulle gå smidigt att repa dessa sektioner tillsammans. Dels för att jag 
själv är varm i kläderna med att leda sådana rep, och även för att tjäna tid för alla. 
Jag insåg att det skulle bli många frågor från stråkmusikerna eftersom att jag själv 
hade ganska dålig koll på stråkarrangering. 
Jag började med att hälsa alla välkomna. Jag informerade alla om upplägget på 
projektet, och upplägget med repetitionerna. På detta rep vickade Samuel Lövdahl 
på bas och Johan Åström på trombon. Jag delade ut arr och notmappar och vi 
började repetitionen. På detta rep blev det inte så mycket fokus på samspel, utan 
detta rep var mer till för att testa hur de nya arren skulle låta. Det kändes i överlag 
väldigt bra och det var lärorikt för mig då jag bad alla att ge mig kommentarer om 
hur jag kunde förbättra saker i varderas stämmor. 
 
8 januari 2015 
STRÅKREP. Jag berättade om hela projektet, mina tankar och upplägg. Jag delade 
ut notmappar och vi började repetitionen. Eftersom att jag hade ganska dålig koll 
på stråkarrangering så lät jag stråkmusikerna sätta stråkbågarna själv. Det var något 
som vi kom överens om i den skrivande processen. Jag ansåg att det skulle vara 
mycket bättre eftersom att jag inte har den kunskapen om stråk, och då är det bättre 
att de som vet får bestämma. Här hade jag väldigt mycket hjälp utav Gaianeh, som 
spelade 1:a Violin. Hon var väldigt angelägen i att få det att låta så bra som möjligt, 
och att övriga i stråket samspelade. Det var en del tekniskt svåra passager i cello 
som visade sig vara näst intill omöjligt att spela på grund av stora oktavhopp. Där 
fick jag tänka om, och vi tillsammans kom fram till en bättre lösning på repet. 
 
10 januari 2015 
SÅNGREP. Jag berättade om hela projektet, mina tankar och upplägg. Jag delade 
ut notmappar och vi började repetitionen. Vi spelade igenom alla låtar och jag 
kompade dem på piano. Vi jobbade mycket med att forma rösterna olika för att få 
fram olika typer av känslor och sound. Vad blir det för skillnad om man sjunger en 
lång ton på Oh, eller Ah? Vi testade olika sätt att börja en lång ton på en vokal, 
som sedan övergick i en annan. Till exempel att vi började på ett Oh, som sedan 
övergick i ett Ah. På så sätt kunde vi få fram en känsla att soundet ”öppnade upp 
sig”. Det var samma ljudvolym, men det upplevdes som ett crescendo. Malin, som 
är bevandrad inom kulnings-tekniken, provade att lägga in några sådana effekter på 
en del låtar. Det blev väldigt bra! 
 
14 januari 2015 
Detta var första repet med hela ensemblen. Jag bokade ensemblerummet 2 timmar 
innan repet skulle starta. Under den tiden kunde jag i lugn och ro sätta upp mickar 
till stråk och sång, ställa ut stolar och ordna notställ till alla. Sedan fanns det 
ungefär en timma över då musikerna kunde komma in och rigga sina instrument, så 
att repet kunde komma igång på avsatt tid. Jag hade innan repet gått igenom 
låtarna, som nu började bli i det närmaste helt klar. Jag hade bestämt en taktisk 
ordning att repetera låtarna i. Innan vi drog igång repet samlades vi i Stora Salen på 
KMH, där vi blev fotograferade av en fotograf som jag hade anlitat. Dessa bilder 
skulle användas till marknadsföring och affischer. (Se Bilaga 1)  
När repet kom igång började vi med låten ”Norrland”, som var den längsta och 
svåraste låten. Sedan gick vi vidare och fokuserade i början av repet ganska mycket 
på svåra passager i de olika låtarna. Efter det tog vi en kort fikapaus. Efter pausen 
körde vi igenom låtarna som hela versioner ett par gånger. Jag bad musikerna att 
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spela in repet, eftersom att det skulle bli ett ganska långt uppehåll innan vi repar 
med hela ensemblen igen. Efter repet hjälptes alla åt att rigga ner. 
 
3 februari 2015 
BLÅS OCH STRÅK. Här körde vi ett rep endast med stråk och blås. Egentligen 
var det tänkt att sång skulle vara med även här, men det var svårt att hitta datum då 
alla kunde. Jag tog då beslutet att repetera utan sång. 
Detta var ett givande rep för alla. Här kunde vi fokusera på intonation och dynamik 
mellan de två sektionerna. Vi som blåsare lärde oss mycket utav stråkarna, och 
stråkarna lärde sig mycket utav oss. Det var ett bra ömsesidigt samarbete där jag 
kände att vi verkligen fick ihop dessa två sektioner till ett. 
 
5 februari 2015 
KOMPREP. Jag ville även ha ett separat komprep. Detta för att få kompet att 
känna sig lugna mitt i allt som jag har skrivit. Vi lade stort fokus på att repa en del 
svåra melodier som är skrivna för bas och piano. Allt från svåra melodier, till svåra 
rytmer. Vi jobbade även med samspel och improvisation och pratade ganska 
mycket om det. Det var väldigt kul och alla kände att de kunde spela ut, och våga 
ta för sig mer.            
 
8 februari 2015 
Rep med alla. Jag hade även här bokat ensemblerummet 2 timmar innan för 
förberedelser och rigg. Vi började med att gå igenom de svåra passagerna en gång 
till, bara för att komma igång. Sedan låg fokuset på att bara spela låtarna så många 
gånger som vi hann med. Vi hann göra 2 tagningar på alla låtar. Det var väldigt 
givande för hela ensemblen, och jag kände att musikerna började känna sig trygga 
med materialet. 
 
10 februari 2015 
Dagen innan studioinspelningen. Jag hade även här bokat ensemblerummet 2 
timmar innan för förberedelser och rigg. 
Innan repet hade jag tänkt igenom en bra ordning att spela in låtarna i. Detta för att 
kunna spela in alla 6 låtar på en dag och få det så bra som möjligt. Vi spelade 
igenom låtarna enligt låtordningen så att alla fick känna på det och kommentera om 
de skulle vilja ändra på något. Alla i ensemblen var nöjda och tyckte att det var en 
utomordentligt bra låtorning, där jag hade tänkt på ambis, svårighetsgrad osv. 
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Inspelningen 
 
11 februari 2015 
Jag hade mycket kontakt med vår ljudtekniker Magnus Kolterud där vi bestämde 
hur alla skulle stå för att inspelningen skulle bli så bra som möjligt. Vi spelade in i 
stora studions kontrollrum, men vi använde stora salen som inspelningsrum. Detta 
gjorde jag dels för att det är mycket större, då vi är en stor ensemble som ska 
rymmas, och dels för att det är bättre lämpad akustik i Stora Salen än i ett trångt 
studiorum. Min vision var redan från början att det skulle vara en liveinspelning, 
alltså att det inte blir några pålägg i efterhand. 
Jag hade i god tid informerat Magnus om vilken sättning vi hade i bandet och 
skickat inspelningar från rep. Med den informationen gjorde jag och Magnus en 
skiss över hur vi skulle stå placerade på scen. Där hade vi med i beräkningen starka 
och svaga instrument, att alla skulle se varandra, att alla skulle se mig bra, var vi 
kunde ställa ut skärmar och att det skulle fungera med lyssning och samspel. Vi 
gjorde även en komplett lista över hur många och vilka mickar alla skulle ha. 
Med hjälp av all denna förberedelse skulle det underlätta för oss på 
inspelningsdagen. Jag hade som mål att kunna spela in 5 st nyskrivna låtar. Det var 
också precis vad vi hann med. 
Jag hade gjort upp ett schema till musikerna där det fanns information om hur 
dagen såg ut och när alla skulle vara på plats. De första som behövde vara på plats 
var trummis och slagverkare, strax därefter gitarristen. Dessa instrumentalister är 
de som har mest att rigga. Det var också det som Magnus vill ha på plats för att 
sedan kunna sätta mickar på allt. Jag var väldigt noga med att placera ut var alla 
skulle stå, med tanke på tidigare nämnda parametrar. I sådana här sammanhang är 
det alltid svårt att veta hur lång tid det ska ta innan man kan komma igång med 
någon inspelning. Antingen går det väldigt smidigt och fort att rigga, eller så är det 
något som krånglar och det drar ut på tiden. Jag hade satt en tid att alla skulle vara 
på plats kring 10 på förmiddagen. För de flesta så blev det ganska mycket väntan, 
vilket jag hade förvarnat alla om. Under riggningens gång så tog vi beslutet att vi 
musikerna skulle äta lunch, och Magnus skulle fortsatta med riggningen. När vi 
sedan hade ätit lunch var all riggning klar och vi var redo för att kolla ljudnivåer 
och börja spela in. Här hade jag även bestämt tid med min fotograf, som 
fotograferade oss till affischen, att komma förbi för att dokumentera arbetet. 
Här är några bilder på hur det såg ut i stora salen under inspelningen: 
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Vi började nu att spela in låt för låt, enligt min setlist. Allt kändes väldigt bra, och 
vi gjorde mellan 2-3 tagningar per låt. En del låtar funkade bra redan på första 
tagningen, men en del behövde några fler omtagningar. Något som vi insåg när vi 
sedan lyssnade på några tagningar var att det lät ganska energilöst, även om det 
kändes som att vi spelade med energi under tagningen. Vi insåg då att vi var 
tvungen att våga spela ut mer, och det var precis det som behövdes. Detta var en 
väldigt viktig upptäckt i musiken, och det gjorde att proffsigheten i soundet ökade 
enormt.  
När alla låtar var inspelade ville jag spela in stråket när de stämmer instrumenten. 
Detta skulle jag sedan använda som ett intro till hela konserten, genom att göra det 
till en loop. Här var inspelningen slut. Vi hjälptes åt att rigga ner och på en 
halvtimma hade vi tömt Stora Salen. 

 
MIX 1 
25 februari 2015 
Jag hade efter inspelningen fått hem slaskmixar på alla tagningar, då var mitt jobb 
att välja vilka tagningar som skulle användas och mixas.  
Det här var den första dagen då jag och Magnus mixade inspelningarna och vi hade 
tid mellan 8-16. Jag var till en början helt övertygad om att vi skulle hinna allt på 
den tiden. Det visade sig sedan att vi inte alls hann göra det vi ville. Vi städade 
väldigt mycket i de kanaler som inte användes vid olika partier, och det var en 
process som visade sig ta lång tid. Allt som allt spelade vi in med 60 kanaler, så det 
var kanske inte så konstigt att det tog så lång tid. Jag berättade för Magnus om min 
idé, och hur jag ville att det skulle låta. Jag vill att man ska höra att det är en 
livetagning. Den musik som jag skriver gör sig mycket bättre så, den blir mer 
levande. Även om det blir små missar här och där så vill jag fånga den energi som 
skapas när vi alla spelar tillsammans. Den går inte att fånga på något annat sätt än 
att vi alla spelar och skapar magi tillsammans. Vi jobbade intensivt, jag och 
Magnus. I slutet av dagen så hade vi hunnit göra bra mixar på 3 av 5 låtar. Vi insåg 
att vi var tvungna att boka in en ny tid för mix. 

 
MIX 2 
4 mars 2015 
Efter den första mixtiden lyssnade jag noggrant på hur inspelningarna lät. Hur var 
balansen? Hör man alla instrument? Hur är nivån i sång, och mellan stråk och blås?  
Jag skrev ner mina tankar, och det vi började med var att justera det som jag hade 
antecknat. Sedan fortsatte vi med mix av de 2 resterande låtarna. Denna dag hade 
vi bara en förmiddag på oss, så vi visste att vi inte kunde gå in allt för mycket på 
detaljer. Vi ägnade mest tid åt min låt som heter ”Norrland”, eftersom att den låten 
är den som det händer mest i. Den börjar väldigt lugnt och avskalat, sedan byggs 
det på med mer instrument och intensiteten ökar. Mot slutet av låten spelar alla 
fortissimo och där blev det extra viktigt med balansen mellan de olika 
instrumenten. Vi jobbade här mycket med panorering och automatisering i spåren. 
 
Efter detta så började min planering inför konserten i Stora Salen. Här började 
jag fundera på låtordning, hur vi alla skulle stå placerade på scen, hur ljuset i 
salen skulle vara och hur ljudet skulle vara. Så fort allt detta blev klart mailade 
jag ut det till alla berörda.   
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Sikte mot Examenskonserten 
 
5 mars 2015 
Kvintettrep. Till konserten ville jag presentera min kvintett, den som gjorde mig så 
inspirerad till att skriva musik. Jag ville också göra något mer avskalat på 
konserten så därför passade det extra bra att spela en låt med kvintetten. 
På detta rep spelade vi min låt ”When it´s dark”, som är en låt som är skriven i 9/8-
takt. Vi spelade igenom låten ett par gången, och sedan gjorde vi olika övningar på 
den. Detta för att bli ännu mer bekväm med den udda taktarten. Efter dessa 
övningar spelade vi igenom låten ett par gånger till där vi jobbade med att försöka 
applicera dessa övningar i låten och i våra improvisationer. Övningarna visade sig 
vara väldigt bra och det märktes en stor skillnad på sättet vi spelade låten innan 
övningen och efter. Det som var mest tydligt var att alla vågade spela ut, ta risker 
och känna sig mer fri. 
 
12 mars 2015 
Möte med Madeleine Brink. Madde var konsertvärd. Hon skötte även ljuset. Jag 
ville inte lämna något åt slumpen så jag hade även tänkt på hur ljuset skulle vara på 
de olika låtarna. Ljuset är någonting som hjälper till att öka känslan som är för en 
viss låt, och bara genom att ägna en liten tanke åt ljuset kan göra stor skillnad. 
Madde var även med i min maillista, så hon kunde även ta del av den information 
som jag skickade ut. Till mötet hade jag skrivit ut setlist och stageplot som hon 
kunde göra anteckningar på. Vi gick igenom stageploten och setlisten och jag 
beskrev känslan som jag ville få fram på de olika låtarna. Med den informationen 
kunde Madde få en bra vision om hur ljuset skulle vara. Hon hade även 
inspelningar på samtiga låtar som hon kunde lyssna på inför konserten för att få en 
ännu tydligare bild av hur känslan genom konserten skulle vara. 
 
13 mars 2015 
Möte med Erik Metall. Redan i uppstarten av detta arbete hade jag pratat med Erik 
om att vara ljudtekniker under konserten, då han är en utav de bästa ljudtekniker 
jag känner till. Inför detta möte hade jag mailat ut inspelningar på samtliga låtar, en 
färdig låtorning och en stageplot, där man kan se hur alla ska stå placerade på scen. 
På stageploten finns även information om var vi vill ha monitorer, vilka instrument 
som är med och hur många mickar som behövs till varje musiker. 
Det jag och Erik gjorde på mötet var att gå igenom stageploten. Han hade en del 
frågor, och en del tekniska svårigheter som han var tvungen att lösa. Sedan gick vi 
igenom setlisten och jag förklarade upplägget på hela konserten. Med denna 
information och de inspelningar som jag skickade kunde Erik få en bra vision över 
hela upplägget på konserten.  
 
GENREPET 
18 mars 2015 
Genrepet hade vi i stora salen. När jag bokade stora salen för konsert var jag noga 
med att även boka salen för genrep dagen innan konserten. Det var en tanke som 
jag hade med redan från början. Upplägget på genrepet var att vi riggade upp i 3 
timmar, för att sedan komma igång med genrepet på avsatt tid. Tyvärr var det inte 
möjligt att få ihop det med ljud och ljus, vilket var min förhoppning från början. 
Däremot kunde vi köra med ett enklare PA-system för att kunna micka ut sång och 
stråk, som är de ljudsvagaste instrumenten. Genrepet drog igång och allt kändes 
väldigt bra. Jag kände att alla låtar verkligen hade fått sjunka in hos alla. Det var 
nog väldigt bra att vi hade studioinspelningen så långt innan konserten. På så sätt 
kunde alla få en liten paus från att spela låtarna. Alla kunde istället lyssna på 
inspelningarna, även om de bara var grovmixade.  
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Jag hade inför genrepet informerat alla om upplägget. Jag var tydlig med att säga 
att vi inte kommer ha tid med att öva på separata delar i de olika låtarna och att jag  
förväntade mig att alla skulle ta sitt ansvar och öva på sina stämmor. På genrepet 
ville jag lägga fokus på övergångarna mellan låtarna, på det visuella och att alla 
solister skulle få känna på att stå i front när de hade solo. 
Vi ägnade mycket tid åt introt av konserten, som jag beskriver längre ner. Vi övade 
även på slutet av konserten. Det gick till såhär: Vi går av scenen efter sista låten. I 
applåderna går jag själv ut på scenen, innan jag presenterar hela bandet. De 
kommer ut på scenen och sätter sig till rätta, och jag beskriver låten som vi ska 
spela som extranummer. Efter att vi har spelat extranumret så kommer alla musiker 
fram till scenkanten för att ta emot publikens jubel.  

 
Examenskonserten 
 
19 mars 2015 
Efter genrepet kunde vi lämna kvar allt på scen i stora salen, eftersom att den var 
bokad till mig från genrepet till konserten. Jag hade gjort upp ett schema för denna 
dag, för att underlätta för alla. Erik Metall, som var ljudtekniker, var på plats först 
för att kunna sätta upp alla mickar då alla våra instrument var färdigriggade. Vi 
hade tillsammans kommit överens om en tid då vi alla skulle stå färdig på scen för 
att göra några sista justeringar av mickarna innan soundchecket skulle dra igång. 
 
Såhär såg dagsschemat för konserten ut: 
11:00-15:00, Rigg Erik Metall 
15:00-16:30, Soundcheck musiker 
15:30, Madde på plats(Konsertvärd/Ljustekniker) 
16:30-18:00, Start/Stopp på samtliga låtar 
18:00-18:15, Öva introt med stråkloop 
18:15-18:30, Öva slutet med extranummer 
18:30-19:15, Rast/Mat/Ombyte 
19:10, Stråkloop startas 
19:15-19:30, Musiker samlas bakom scen, Erik och Madde på plats, dörrarna 
öppnas 
19:30-21:00, Showtime  
 
Schemat flöt på förvånansvärt bra. Soundchecket blev försenat med en halvtimme, 
med det kunde vi ta igen när vi övade start och stopp på samtliga låtar. Det 
viktigaste i schemat för mig var att vi skulle få ungefär en timmes rast mellan 
soundcheck och konsert, och det lyckades vi med. 
  
Under inspelningen spelade vi in när stråkarna spelade lösa strängar. Detta skulle 
användas som ett intro till hela konserten. Detta skulle ligga i bakgrunden i stora 
salen när publiken gick in, och även i högtalare utanför stora salen. Det var en idé 
jag hade i min vision när jag tänkte på konserten. Jag ville göra något extra och ge 
publiken en unik upplevelse. Loopen skulle vara igång när vi gick ut på scenen. 
När alla satt sig till rätta skulle vi börja spela med på valfria toner. Samtidigt som 
vi spelar starkare och starkare så skulle loopen bli tystare och tystare. Efter denna 
ljudmatta tystnat så skulle första låten börja. 
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Första låten, som heter ”Early Morning”, börjar med ett pianointro, som sedan 
byggs på med en saxofonmelodi och sedan fler och fler instrument. När låten 
började kände jag mig helt upplyft av alla musiker på scen. Allt låt så bra och alla 
spelade med en otrolig känsla och inlevelse. Tänk att det äntligen var dags, det som 
jag så länge har sett fram emot att få göra och som jag har arbetat så mycket med. 
När vi hade spelat klart första låten kom applåderna från publiken och jag kände att 
vi hade gjort en fantastiskt bra start på hela konserten. Nu kändes det som att det 
bara var att rida på vågen. Vi var välrepeterade och jag visste att allt skulle bli bra. 
Nu när jag tänker tillbaka på konserten så minns jag inte så mycket detaljer. Den 
övergripande känslan av konserten är väldigt bra, och jag minns att jag tyckte att 
det var väldigt fort över. Jag kände under konserten att allt får gå som det går. Det 
kommer att låta bra oavsett. Det var en väldigt härlig känsla i hela bandet bakom 
scen precis innan vi skulle börja konserten.  
 
Ett väldigt starkt minne från konserten var efter sista låten, innan extranumret, då 
hela publiken ställde sig upp och applåderade. Jag fick först en chock där jag tänkte 
att ”nämen sitt ner, så bra kan det ju inte ha vart!”. Men sedan insåg jag att 
publiken verkligen tyckte om konserten och mina kompositioner. Detta är något av 
det häftigaste jag har varit med om!  

 
Beskrivning av låtarna 
 
När jag började planera för arbetet var min tanke att skriva så mycket ny musik 
som möjligt. Jag ville även arrangera några tidigare låtar som jag skrev till min 
kvintett. Dessutom så ville jag ha låtar som har betytt väldigt mycket för mig i min 
musikaliska resa.  
 
Early Morning 
Detta var den första låt som jag skrev till projektet. Det började med en 
melodislinga som jag hade i huvudet när jag vaknade. Det var en morgon i april 
2014. Det var vårkänsla ute, solen lyste, och jag kände mig väldigt inspirerad. Jag 
skrev ner melodislingan och började sätta ackord till. Till en början så fanns det 
bara en A-del på låten. Det var först några månader efteråt som det kom till en B-
del. Låten gör mig glad, och den är väldigt rolig att spela, då ackorden inbjuder till 
ett lite mer ”bluesigt” spel. 
 
Introduction to Far Away 
Det här var ett stycke jag skrev med iden att skriva något för stråk och blås. Denna 
låt är lite med klassiskt inspirerad. Den innehåller egentligen bara 2 delar, men det 
byggs på med mer instrument. Det börjar med stråk, sedan byggdes det på med blås 
och sedan fullt komp. Från början var den inte tänkt att vara som ett intro till en låt, 
och som ett separat, kort stycke. När stycket var klart var det som att jag kunde 
höra en ingång från den till Far Away. Då fick den namnet ”Introduction to Far 
Away”. 
 
Far Away 
Far Away var en låt som jag skrev för länge sedan till min kvintett. När jag 
studerade jazzarengering steg 2 så skrev jag ett arr med 5 blås på denna låt. Nu till 
konserten så utökade jag detta med stråk och percussion, vilket blev väldigt bra. 
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Smile 
Med komposition av Charlie Chaplin, och ord av John Turner är denna låt en av de 
finaste jag känner till. Jag var liten när jag hörde denna låt för första gången, och då 
minns jag att jag tyckte väldigt mycket om den. När jag studerade Jazzarengering 
steg 1 skrev jag ett arr med med fyra blås på denna låt. Vi spelade in den i studion, 
och Amanda Ginsburg var det som sjöng. Nu till konserten ville jag spela denna 
låt, så jag arrangerade om den för att passa vår sättning. 
 
When it´s dark 
En låt som jag skrev för länge sedan till min kvintett. Den går i 9/8-takt och har en 
väldigt enkel melodi som gärna sätter sig på hjärnan. Denna låt spelade vi på 
konserten med kvintetten. 
 
Pulse of freedom 
Här är ännu en till kvintettlåt. Den här låten valde jag att spela väldigt avskalat, och 
då bara med sopransaxofon och piano. Det ville jag göra för att ha en variation i 
konserten och att ändra fokus, från det stora till det lilla. 
 
Londonderry Air/Danny Boy 
Är i grunden Nordirlands nationalsång inom samväldesspelen, och har används för 
många andra sånger. En utav dem är ”Danny Boy”, som bland annat Johnny Cash 
har gjort en känd version på. När jag var ung och spelade med Hilmar så var det en 
gång en tjej som medverkade i orkestern på klarinett. På några av våra konserter 
hade hon ett solonummer, då hon spelade ”Londonderry Air”. Det är ett väldigt 
stark minne jag har. Hilmar var som sagt en väldigt betydelsefull person i mitt liv, 
och denna låt för minnena tillbaka till honom. Till konserten ville jag spela denna 
låt, och jag valde då att spela den med texten från ”Danny Boy”, komponerat för 
hela sättningen. 
 
Suddenly 
Denna låt skrev jag under tiden som jag höll på med ”Early Morning”. Den 
påminner litegrann om min låt ”Far Away”. Suddenly är mer genomkomponerad, 
och har fler delar och mäktigare partier som involverar sången mer än ”Far Away”. 
Tanken med denna låt från början var att skriva för en större kör som skulle vara 
med. Jag insåg ganska snabbt att det skulle bli väldigt mycket jobb rent logistiskt, 
så jag valde bort den idén. 
 
Norrland 
Det började med att jag skrev en vamp som jag kom fram till en gång när jag satt 
och plinkade på pianot. Jag spelade in vampen på telefonens röstmemo. Sedan 
lyssnade jag på den om och om igen. Samtidigt som jag lyssnade så sjöng jag med 
och försökte hitta på en melodi över vampen. Efter ett tag föll det på plats, och jag 
blev väldigt nöjd över resultatet. Jag kände däremot att vampen inte lät som en låt, 
utan snarare som en del i en låt. Det lät som att jag hade en del i en låt, men inte det 
andra runt om. Det tog ganska lång tid innan jag kom fram till något som passade 
in. Vad jag än provade så blev det bara konstigt, och jag upplevde att inget passade 
in. När vi hade vårt första rep tog jag med det jag hade och vi spelade igenom det. 
Efter det lyssnade jag på inspelningen från repet, och jag fylldes av inspiration. Jag 
satte mig sedan vid pianot och kom fram till hur resten av låten skulle vara. 
  
Ben 
Denna låt är skriven av Don Black, framförd av Michael Jackson som 14-åring, 
tillsammans med hans bröder i ”The Jackson 5”. Ända sedan jag var liten grabb har 
jag gillat denna låt. Den är väldigt fint komponerad, och arrangemanget är skrivet 



20 

av Walter Scharf. Låten har ett väldigt fint budskap, och jag ville absolut ha med 
denna låt på konserten. Arret skrev jag utefter originalinspelningen, där jag 
plankade det befintliga stråket och blåset. 

 
Reflektion 
 
Det har varit en väldigt lärorik och spännande resa att göra detta projekt. Som jag 
tidigare skrev ville jag göra ett projekt där inget skulle lämnas åt slumpen. Jag ville 
ha en tanke bakom allt. Jag värdesatte högt att ha bra kommunikation med ljud och 
ljustekniker för att kunna skapa ett bättre helhetsintryck på konserten.  
 
Jag är i överlag väldigt nöjd med min personliga insats och vad jag lyckades 
åstadkomma. Jag är även mycket nöjd och rörd av de medverkande musikerna, som 
satte sig in i min musik, och satte deras personliga prägel på den så att den fick 
blomma ut och komma till liv. Jag har lärt mig att organisera projekt bättre. Det 
första jag kom att tänka på är att föra anteckningar på allt som händer. Det var ofta 
jag glömde bort saker som var sagda. Om någon skulle komma sent till ett rep så 
hade jag glömt det när det var dags. Detta hänger också ihop med att jag hade för 
många sätt att kommunicera med musikerna. Det var både telefon och sms, och 
även e-post, facebookgupp och facebookmail. Till exempel kunde jag ha pratat 
med blåssektionen på facebookmail, och med stråket på sms. Det innebar att jag 
var tvungen att hålla allt jag sade i huvudet samtidigt. Det var svårt att gå tillbaka 
till information som var sagd då jag inte visste om det var sagt över telefon, i ett 
sms, via mail eller facebook. Det jag har lärt mig av detta är att bara ha en 
plattform där all information skickas. Det bästa tänkbara är att använda sig av e-
post. Då vet jag, och alla andra, att all information finns där, det är lätt att göra 
mailgrupper och skicka bifogade filer. Sedan kan man använda telefonen för mer 
akuta ärenden.  
 
Något som jag tyckte var synd var processen att hitta stråkmusiker. Eftersom att jag 
i princip inte kände några stråkmusiker fick jag tips av vänner och andra musiker i 
bandet. När jag tog kontakt med stråkmusikerna som jag hade fått tips om fick jag 
ett ganska tråkigt bemötande tillbaka. En del svarade inte alls när jag skrev och 
sedan ringde, och de som svarade gav mig ofta svaret ”Nä, jag håller inte på med 
jazz”. Jag försökte beskriva min musik så bra som möjligt för att ge en tydlig bild 
av projektet och hur musiken var. Min musik är inte speciellt ”jazzig” och jag 
försökte förklara det, men det var som att det spelade ingen roll. Jag tog det som att 
de inte ville samarbeta med någon från jazzinstitutionen. Om så är fallet är det 
såklart sorgligt, men det kan man ju bara spekulera kring. 
 
En annan sak jag önskar att jag hade gjort bättre är att vara ännu mer tydlig med 
vad jag vill. Till exempel att förklara hur jag ställer mig till om någon för förhinder 
att medverka på en repetition, att jag då vill att de ska ordna vick på deras 
instrument. Jag förstår att det ibland kör ihop sig och att man tvingas välja bort 
något, som till exempel en repetition. Men då är det viktigt att förstå att man måste 
hitta en ersättare till det repet. Då kommer jag och alla andra i bandet bli väldigt 
glada, och det påverkar inte repet eftersom att det finns en inhoppare på samma 
instrument. 
 
Nu efter detta projekt känner jag att jag har utvecklats som människa och jag 
känner att jag har fått stärkt självförtroende. Jag har aldrig tidigare lett en så stor 
grupp. Det har varit mycket nytt för mig med administrativa åtaganden och mycket 
problemlösning med kort varsel. Jag har blivit en bättre saxofonist, en bättre 
musiker och kompositör. Jag har utvecklat mina kunskaper i att skriva noter, lärt 
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mig en massa om stråk och blås. Jag har lagt stort fokus i layout på noterna, och att 
allt i allas noter ser proffsigt och bra ut. Jag är helt övertygad om att det spelar stor 
roll i hur musiken sedan spelas. 
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