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1. Introduktion
Om man ser tillbaka en sådär fem år var det tänkt att jag i min roll som musiker bara skulle
sjunga jazzig jazz på ett jazzigt sätt. I framtiden skulle jag ha en hipp kombo som skulle spela
moderna arrangemang och egenskrivna låtar (jazz) på jazzklubbar, och det var väl ungefär allt
jag trodde att jag visste. Ett tag var det ungefär på det sättet också – jag hade min egen
kvartett som vi hade ett flertal spelningar med, och där spelades det både omarrangerade
standards och nyskrivet material. Detta var under min gymnasietid på Södra Latins musiklinje
i Stockholm. Vägen var till synes rak och tydlig, men så var det ju det där med harpan…

2. Min bakgrund
2.1 Uppväxt
Jag nynnade barnsånger innan jag kunde prata, så att säga att jag sjungit så länge jag kan
minnas är ingen överdrift. I min familj har vi alltid sjungit och spelat tillsammans, och jag
trodde länge att begreppet “gå till jobbet” innebar att åka till konserthuset där man för
närvarande befann sig och sjunga konsert med en a capella-grupp. När jag växte upp sjöng
båda mina föräldrar i vokalgruppen The Real Group och jag och min bror reste ofta med dem
runt om i världen fram tills jag var tio-elva år. Som barn reflekterade jag aldrig över att det
skulle vara ovanligt på något sätt. Det var bara så som det var. Som fyraåring lärde jag mig att
jag, trots lockelsen med långa gångar och glansiga golv, inte fick springa iväg från mamma på
flygplatserna men att det gick bra att springa i en cirkel vid gaten. I lågstadiet var det inget
konstigt att jag var borta från skolan med jämna mellanrum. Jag tog med mig skolböckerna
för att ha något annat att göra än att spela Gameboy i logen i väntan på konsertens slut. Jag
fick möjlighet att se många platser i en tidig ålder, och konserthusmiljöer var något jag blev
extremt van vid (det är nog delvis därför som just konserthuset är något jag idag ser som en
del av mitt långsiktiga mål som musiker). Mina föräldrar har i efterhand berättat om det
dåliga samvete de ofta hade över att jag och min bror bara fick “åka med” så mycket. När jag
tänker tillbaka på det är det dock bara med positiva minnen, trots antalet hotellrum och
timmarna av väntan i loger.
Min mormor är sångerska och sång-/flöjtpedagog och både min morfar och morbror är
professionella flöjtister. När jag var sex år fick jag börja sjunga i min mormors flickkör.
Vanligtvis fick man inte börja förrän man var nio men min mormor tyckte att “det där skulle
hon nog klara av”. Förutom att sjunga i mormors kör brukade jag ha sånglektion med henne
någon gång i veckan, och vid prova-instrument-dagen på kulturskolan föll valet på cello
(även om jag i ärlighetens namn inte har något minne av att någonsin ha varit riktigt
intresserad av att spela cello). Jag tragglade på i sådär ett och ett halvt år, men började även
spela piano, vilket gick bättre eftersom det var lättare att bara sätta sig ner och öva. Detta
resulterade i att cellon släpptes snart därefter.

2.2 Adolf Fredriks Musikklasser
I min mormors kör sjöng vi trestämmiga sånger för diskantkör, så det kom som en chock när
jag som tioåring började i Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm och vi i stort sett bara
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fick sjunga enstämmigt eller i kanon hela första året. Tiden på AF var kul eftersom vi hade
musikundervisning varje dag, men den största förändringen var faktumet att jag åkte fram och
tillbaka in till Tegnérgatan i Stockholm varje dag från Tyresö där jag bodde. Det är en resa
som tar en timme enkel väg, men jag vande mig snabbt.
När jag var tolv år var jag och min vän Liselotte Östblom med i SVTs tävling Lilla
Melodifestivalen 2004 med en egenskriven låt. Det var ett stort jippo med förvånansvärt
mycket mediabevakning. Som tolvåring tyckte jag att det var bland det häftigaste som hade
kunnat hända, men även om det var otroligt kul tärde det på mig den hösten eftersom jag
samtidigt hade problem med anorexi. Liselotte och jag vann den svenska tävlingen och fick
åka till Lillehammer i Norge och tävla i Junior Eurovision Song Contest. Det var en
spännande men rätt så speciell upplevelse. Bland de vuxna på plats pratades det mycket om
de 30 miljoner TV-tittare som, förutom de 11,500 personer i publiken i Håkons Hall, skulle
bevittna evenemanget. Som tolvåring fattade jag aldrig riktigt vidden av det, men såhär i
efterhand kan jag tycka att det är lite väl stora krav att lägga på barn.
Tävlingen ägde rum den 20 november men den här gången gick det inte riktigt lika bra för vår
låt. Vi kom på femtonde plats bland arton deltagande. Både jag och Liselotte kände oss dock
nöjda med det eftersom vi visste att mycket av vår låts kvalitet låg i texten. Man var tvungen
att framföra låtarna på originalspråk vilket gjorde att den textliga innebörden i vår låt inte
kunde gå igenom på samma sätt till de europeiska tittarna. Vi åkte hem och möttes av
tidningsartiklar i hård ton. “Sveriges fiasko i Lillehammer”. Förvånansvärt nog tog vi det
ganska bra. Klart att det inte var kul att se sådana rubriker men vi visste ju att vi hade gjort
bra ifrån oss. Om jag hade fått se liknande skriverier om mig själv idag hade jag förmodligen
tagit det betydligt hårdare. Som tolvåring kändes det dock okej av någon anledning.
Strax efter att den svenska tävlingen sänts var det snack om att jag och Liselotte kanske skulle
bli signade av Bert Karlssons skivbolag Marianne Records. Efter den europeiska tävlingen
svalnade dock de diskussionerna. Under den efterföljande Lilla Melodifestivalen-turnén, som
skedde våren 2005, minns jag att jag och Liselotte hade tankar på att skriva fler poplåtar och
försöka fortsätta som barnpopartister. När nästa höst kom hade de planerna sakta runnit ut i
sanden.
I samma veva blev vi båda tonåringar. För mig innebar det att rösten förändrades och jag blev
mer självkritisk. Att ha en musicerande familj är något jag alltid varit väldigt tacksam för,
men det har såklart inneburit vissa svårigheter. Det var något som blev tydligt i denna period.
Jag minns att mitt riktigt tidiga musicerande skedde mest för att det var något som jag gjorde
bara för att alla andra alltid sjöng och spelade. Jag hade lätt för det mesta och tyckte att det
var kul att hitta på stämmor och arrangemang. När jag blev tretton-fjorton ville jag dock
plötsligt inte sjunga hemma längre. Jag kände det som att min familj skulle döma mig för hur
ful och svag min röst lät när jag inte kunde kontrollera den på samma sätt längre. Denna oro
var såklart helt obefogad eftersom min familj alltid har varit väldigt stöttande, men jag minns
vidden av komplexen som uppstod av faktumet att “alla andra” i min familj kunde sjunga så
mycket bättre. Jag fortsatte att spela piano, men andra saker blev viktigare. Jag höll på med
hästar och hade mina bästa vänner i stallet.
Tiden gick och jag hade inga direkta tankar på att syssla med musik “på riktigt” själv. Jag
spenderade mycket tid i stallet vilket gav mig ovärdeliga erfarenheter inom ledarskap. När
man ska få ett djur som väger 500 kg att samarbeta handlar det om att både ge och ta. För att
få hästen att vilja gå dit man själv vill måste man visa vägen med övertygelse och en trygg
och säker hand. Som ungdomsledare för nybörjarkurser och liknande fick jag även
automatiskt erfarenhet som ledare. Jag har insett mer och mer allt eftersom tiden gått hur
mycket det har gett mig som människa, projektledare och faktiskt även musiker att få ha
fostrats i stallet.
Jag trodde under flera år att det enda jag ville var att hålla på med hästarna på heltid, men
musiken drog mig till sig på ett närmast oförklarligt sätt. Jag började ta sånglektioner igen i
nian för en jazzlärare, Emily McEwan, och jag blev förälskad i musiken på riktigt. Jag minns
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euforin efter mina första, trevande försök att improvisera. Menar du att jag får sjunga vilka
toner jag än känner för?! Jag sökte musiklinjen på Södra Latins gymnasium och kom in.

2.3 Södra Latin
Tiden på Södra var helt avgörande för min musikaliska utveckling. Att träffa så många
människor i samma ålder som var så begåvade och drivna var överväldigande. Jag fick
klasskamrater som sedan dess följt mig hela vägen till musikhögskolan. Det är i huvudsak
tack vare dem som jag hamnat där jag är idag. Deras inspirerade inställning och höga tilltro
till min förmåga var vad som gjorde att jag bara hängde på och gjorde många saker utan att
vid det tillfället förstå hur svårt det var. Under andra året på gymnasiet, i samband med en
resa till Kanarieöarna på jullovet, bestämde jag mig för att hoppa av Matte C för att få mer tid
för att öva och spela. Då visste jag plötsligt att jag skulle bli musiker, och sedan dess har det
aldrig varit någon tvekan.
När jag började på Södra Latin var det som att min musikaliska personlighet plötsligt
exploderade. Jag var sexton när jag började skriva och producera låtar lite mer seriöst, och
runt samma tid började jag spela harpa som biinstrument. Min mamma är ursprungligen
harpist så det hade alltid funnits en harpa hemma, men jag var aldrig riktigt intresserad av att
spela förrän jag hörde en skiva med singer/songwritern Joanna Newsom. Jag tyckte att hon lät
som en drunknande katt när hon sjöng, men på något sätt fängslade musiken mig ändå och jag
började transkribera så mycket jag kunde av hennes musik. Inte långt därpå skrev jag min
första låt med harpa. Jag minns att det var otroligt befriande att jag ännu inte var speciellt bra
på att spela instrumentet. Jag hade inga förväntningar på mig själv, och det var aldrig svårt att
till exempel välja ackord eftersom det enda jag hade att jobba med vad det som jag kunde
hitta på och som jag kunde spela.
Jag vet att många upplever Södra Latin som genomsyrat av hård konkurrens, framförallt
bland sångarna. Det fanns absolut tillfällen då jag kunde känna avundsjuka över saker som
andra gjorde, men det var aldrig något jag upplevde som ett genomgående problem. Vi hade
bra stämning bland sångarna i min årskurs. Delvis var det eftersom många av oss gjorde
väldigt olika saker musikaliskt. Jag själv visste redan när jag började ettan att jag ville sjunga
jazz. Det gjorde att jag sällan jämförde mig med de andra eftersom jag redan hade “min egen
grej” som jag gjorde, och jag tror att många andra kände så också.
Jag fortsatte att skriva olika typer av musik och det hann bli rätt mycket. På Södra Latin skrev
jag ett antal jazzlåtar, en komposition för storband, två ganska omfattande elektroakustiska
kompositioner, ett körstycke som kören framförde och som jag dirigerade, en handfull harpsinger/songwriter-låtar, med mera. Jag fick möjlighet att spela i orkestern och delta i ett flertal
mer eller mindre galna projekt genomsyrade av en frisk och ungdomlig anda. Inför studenten
hade jag två egna konserter – en med harpa och en med min renodlade jazzkvartett.

2.4 Kungliga Musikhögskolan
Direkt efter gymnasiet började jag började på musikhögskolan och gick först ett år på
lärarprogrammet. Jag insåg dock ganska snart att de akademiska kurserna tog upp lite för
mycket tid för min smak. Året därpå sökte jag istället över till kandidatprogrammet. Jag såg
mig själv fortfarande i huvudsak som jazzsångerska, och tiden på musikhögskolans jazzlinje
har varit både spännande och utvecklande. Framförallt tycker jag att jag har fått möta ett antal
spännande frågeställningar kring musikens ursprung och kärna. Många av lärarna har varit
bra på att ställa frågor som kräver verklig eftertanke, och jag känner att det har hjälpt mig att
utvecklas som “hel musikalisk person” snarare än bara som sångerska.
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Under hela gymnasie- och högskoletiden var sidoprojektet “harp-singer/songwriter-pop”
något jag jobbade med parallellt. Det har ibland varit svårt att förhålla sig till på vilken nivå
jag ska lägga projektet, eftersom det ofta känts som att den delen av mig varit separerad från
resten av musiken jag utövat. Under de senare åren hade dock harplåtarna blivit allt fler. Även
rent emotionellt för min egen del hade den harprelaterade delen av min musikaliska
personlighet gradvis fått mer och mer utrymme. Jag har genom åren provat att integrera
harpan i en mängd olika projekt och band. Förutom att spela och sjunga solo har jag gjort
duetter med instrument såsom gitarr och piano, spelat i fusionband, spelat på trio med
trummor och piano, spelat på kvintett med piano, trummor, bas och trumpet, skrivit musik för
harpa, sång, bas och blåskvintett, med mera. Det har varit ett sökande efter ett sammanhang
som känts hållbart och stimulerande. Samtidigt har det känts frustrerande att mitt
jazzsjungande inte skulle kunna gå hand i hand med harpan. Som jag skriver mer om senare i
texten var en stor vändpunkt projektet som jag gjorde till kursen i musikproduktion på KMH.
Där hade vi möjlighet att använda oss av en stråkkvartett, och jag minns att jag när jag gick
från den inspelningen var otroligt upprymd och glad. Något i det som stråkinstrumenten
tillförde gjorde att jag plötsligt kände att jag hittat rätt. Det var som att det framhävde det
naturligt “orkestrala” ljudet i harpan, vilket var något som jag strävat efter att kunna utnyttja.
Sedan dess har jag övergått från att känna mig som en jazzsångerska som spelar harpa och
skriver låtar “på fritiden” till att behandla mig själv som lika delar sångerska, harpist och
kompositör. På sätt och vis har jag i och med det blivit mer genrelös i sättet jag förhåller mig
till musik.

2.5 University of North Texas
Under mitt tredje och sista år på kandidatprogrammet har jag fått möjlighet att göra ett utbyte
på University of North Texas (UNT) i USA. Det var det absolut bästa jag kunnat göra. Jag
hade varit alldeles för länge inne i min trygga bubbla av musikervänner i Stockholm, och att
få komma till en helt annan plats som ett oskrivet blad har varit fantastiskt. Som man kan
tänka sig var det väldigt många starka känslor av olika karaktär kopplade till flytten. Det var
ett stort uppbrott, även om det inte var för alltid. Jag befann mig i en väldigt bekväm tillvaro i
Stockholm och nu visste jag plötsligt inte alls vad jag hade att vänta mig längre. Att det blev
just UNT hade att göra med att KMH hade (och har fortfarande) ett internt utbyte med
jazzprogrammet där. Under de tidigare åren på min kandidat hade jag aldrig riktigt känt att
USA lockade, men efter att ha pratat lite allmänt om livet med Torbjörn Gulz (lärare på
KMH) på ett flygplan hem från Kina i december 2013 kom jag hem och kände plötsligt ett
obeskrivligt starkt behov av att åka över Atlanten.
Från början var tanken att jag och trumpetaren Henning Ullén skulle åka och göra utbytet
under höstterminen 2014. I slutändan blev det inte så för Henning bestämde sig för att åka till
Berklee istället, och jag klev på flygplanet i Augusti med två stora väskor i bagaget och en
stor ovisshet framför mig. Det var en speciell känsla att komma dit ensam som utlänning och
träffa alla dessa människor som inte hade en aning om vem jag var, vad jag gjort eller vad jag
var kapabel till. På sätt och vis kan jag tycka att den situationen gör att man ser sig själv mer
för det man faktiskt är – varken mer eller mindre. Jag blev automatiskt mer grundad i mig
själv eftersom jag insåg att jag aldrig kände att jag behövde hävda mig. Jag insåg snabbt att
jag trivdes väldigt bra i Texas och förlängde mitt utbyte även för våren 2015.
Skolsystemet på college i USA skiljer sig mycket från det mer konservatorieliknande system
vi har i Sverige. Studenterna följer alla en och samma mall till en betydligt högre grad. Det
har dock sina förklaringar – de flesta som kommer in som förstaårsstudenter på
kandidatutbildningen kommer direkt från High School eftersom det är då som man
traditionellt går vidare till en collegeutbildning. De flesta som kommer in är alltså 18 år, med
en begränsad jazzkännedom jämfört med de som börjar första året på KMH. Därefter följer de
alla samma väg. Man börjar med grundläggande, men omfattande, kurser i gehör, musikteori,
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musikhistoria, jazzteori, viktiga jazzskivor, ensemblespel/sång (och då handlar det om stora
grupper som något av skolans nio storband eller fyra vokalensembler) och så vidare. Innan
man får ta kurser i improvisation eller arrangering måste man klara alla steg i musik- och
jazzteori, och innan man får spela i “små” ensembler måste man klara Improvisation I och II.
Jag tyckte att det verkade absurt när jag kom hit men nu har jag vant mig. I verkligheten är
det inte riktigt så vattentätt som det låter, men i stora drag är det såhär som det går till.
Som svensk musikhögskolestuderande reagerade jag som sagt väldigt starkt när jag förstod att
det var såhär systemet fungerade. Jag tyckte (och tycker väl till viss del fortfarande) att det
verkade oerhört oinspirerande och trångsynt att utbildningen skulle vara tvungen att gå till på
exakt samma sätt för alla. Dock kan jag se uppenbara fördelar. I det här landet har man en
jazztradition som vår svenska upplaga inte kan mäta sig med på långa vägar. I stort sett alla
professorer på skolorna runt om i landet har lärt sig musiken på samma sätt, och de vet att det
sättet fungerar. Följer man systemet kommer man att komma ut från skolan kapabel till att
spela musik som låter precis så som jazz på en avancerad nivå förväntas låta. Det blir också
lätt för dem att formge kurserna eftersom alla studenter förväntas kunna i stort sett samma
saker i samma skede, eftersom de alla gått igenom samma föregående steg. Professorerna vet
att studenterna kan “det här och det här” när de är på en viss kursnivå och kan därför lätt
fortsätta i en enligt dem lämplig riktning därifrån. Tack vare den stora vikt som läggs vid
historiens progression har även de flesta på den här skolan ett vidare jazzvokabulär än de på
KMH har, generellt sett.
Det som jag tycker fattas med systemet är en uppmuntran av individualism från lärarnas håll.
Det är lätt för studenter att gå igenom utbildningen utan att aldrig någonsin riktigt tänka
själva. De flesta gör det ändå förr eller senare, tack vare andra studenter som kan inspirera
dem, och det finns många här som spelar både unikt och spännande. Själva utbildningsplanen
ger dock mycket litet utrymme för studenterna att utveckla sin egen röst och försöka ta
musiken “vidare”. Utbildningen kan ge sken av att vara konservativ och kanske lite mossig i
mina ögon. Det som är intressant är att många av lärarna i själva verket är mycket öppna för
de modernare strömningarna av musik – de som är färgade av fri improvisation och dylikt
(det som vi normalt hör i Europa). Vissa av dem har spelat väldigt mycket av den typen av
musik själva. Den allmänna uppfattningen är dock att man behöver lära sig traditionen (och
kunna spela bebop) innan man försöker sig på att spela “nutida jazz”. Vad som är rätt och fel i
den frågan är det upp till var och en att avgöra anser jag.
När det kommer till den sociala stämningen på skolan upplever jag den vara på samma gång
mycket stöttande och hårt dömande. Det är lite svårt att beskriva, och på sätt och vis har det
att göra med hela den kulturella skillnaden som genomsyrar samhället. I USA finns inte
jantelagen, och man har inga problem med att framhäva sina egna starka sidor. Detta
resulterar dock i att man heller inte har några problem med att framhäva andras starka sidor.
Det som jag kan uppleva lite på den fronten i Sverige är att man inte ska tro att man är något
mer än någon annan, och detta appliceras sedan både på en själv och på dem runtomkring.
Hur fin idén om jantelagen än kan vara upplever jag att vi i Sverige kan ha svårt att lyfta upp
och framhäva varandra. Ibland kan det göra att man går miste om det verkligt starka, hjärtliga
stöd jag kunnat känna bland studenterna på UNT. Om någon gör något bra uppmärksammas
det, och tillsammans gläds man över dennes framgångar. Och samtidigt är det betydligt mer
konkurrensbetonat. Detta är något som genomsyrar USA rent generellt. Varje termin är det
auditions till storbanden/ensemblerna, och därefter rankas man från högst till lägst öppet på
en anslagstavla. Alla kan närsomhelst åka upp eller ner på listorna beroende på hur ens
audition gick. Jag minns att jag chockades av detta system när jag kom hit (och blev stressad
för min egen del!). På något konstigt sätt är det dock som att de tar ut varandra – den positiva
attityden och helhjärtade uppmärksamheten man får när man gör något bra, och den outtalade,
jagande känslan av att livet är en tävling. Såhär efter nio månader är allt jag kan säga att det är
väldigt annorlunda.
Sammanfattningsvis kan sägas att det amerikanska skolsystemet har fått mig att jobba
betydligt hårdare musikaliskt än vad jag gjort på väldigt länge (och snudd på någonsin).
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Delvis eftersom nästan allt man gör betygsätts från A till F. Arbetet har dock, till skillnad från
tidigare i mitt liv, oftast varit direkt relaterat till skolan och de kurser jag haft. Som jag
snuddat vid är det är så det fungerar i det här landet. Man lägger sin övnings- och arbetstid på
det som man för närvarande jobbar med i klassrummen, och sedan är det upp till lärarna och
kursernas progression att se till att man övar på rätt sak vid rätt tidpunkt (något jag kan ställa
mig skeptiskt till också – jag tror att man kan ha perioder i livet då man behöver fokusera på
specifika saker för sin egen del, att detta är individuellt och att det också delvis styrs av vad
som händer övrigt i ens liv). Dock har min egen upplevelse av hur mycket man som student
faktiskt kan få gjort resulterat i att jag numera kan känna ett visst mått av förakt mot dem som
klagar så mycket på hur “alldeles för skolbetonat” Kungliga Musikhögskolan är.
Jag insåg vid höstterminens början att jag skulle behöva anstränga mig för att hinna med allt
jag hade att göra inför min examenskonsert. Vanligtvis har man som sistaårsstudent på KMH
inte speciellt många andra kurser förutom examensarbetet, och nu hade jag förutom det ett
fullspäckat schema med lektioner som alla krävde många timmars arbete utanför
klassrummet. Tack och lov fick jag ihop examenskonserten till slut – efter många långa
nätters arbete.

3. Om mig själv som musiker
3.1 Svårigheten med att skriva sångstämmor
Jag är som sagt uppvuxen i en familj där vokalmusik alltid varit mycket närvarande. Jag har
en förkärlek för tätt liggande sångstämmor, kluster, homofon rytmik och ackordsfärgande
toner. När jag lyssnar på mina favoritalbum sjunger jag ofta tätt liggande stämmor till. Ofta
har jag ett tre- eller fyrstämmigt tänkt arrangemang i mitt huvud som jag väljer en stämma ur,
och varierar vilken av dem jag sjunger i olika verser t.ex. (hade jag haft flera exemplar av mig
själv vid de tillfällena hade vi givetvis sjungit tillsammans!). En annan favorit vi har i min
familj är att sjunga parallella stämmor. Gärna parallella (alltså icke tonartsföljande) terser,
kvarter, septimer, nonor och så vidare. Jag och min bror brukade reagera på vår ömma
moders uppsjungningar genom att sjunga med i övningarna varsitt halvt tonsteg ifrån det som
hon sjöng. Med andra ord – att sjunga stämsång i kluster är något som alltid kommit väldigt
naturligt för mig.
Eftersom sången är mitt huvudinstrument, och det som jag oftast relaterar musik till, skriver
jag i stort sett alla mina arrangemang genom att först sjunga melodier som jag hör till det som
ska arrangeras. Därefter sjunger jag stämmorna. När jag skrev de två körstämmorna till mina
kompositioner till examenskonserten satt jag alltså och sjöng till Sibeliusfilen, och skrev vad
jag tyckte var totalt logiska om än lagom intressanta stämmor. Jag provade att sjunga båda
stämmorna rakt igenom och konstaterade att allt borde kunde sjungas nästan a vista på grund
av den oftast steg- eller tersvisa stämföringen. Så fel jag hade.
Tydligen har inte alla haft samma typer av vokala hobbies som jag haft. När folk får stämmor
som innebär att de ska sjunga parallella sekunder med någon blir det plötsligt väldigt
obekvämt – något jag inte hade förutsett eftersom de båda sångarna vid min examenskonsert,
Marion och Jess, är mycket bra sångare och vana vid att sjunga i stämmor. Till slut fick vi
ihop det, men det tog mer reptid än vad jag planerat från början och visade sig vara en mycket
svårare uppgift för dem än vad jag trott att det skulle vara. Detta är faktiskt ett problem som
jag stött på tidigare när jag har skrivit vokalmusik (jag har tidigare skrivit tre stycken för kör
och även en del annan vokalmusik). Jag utgår ofta från att bara för att något är lätt för mig att
sjunga borde det vara lätt för alla. Det är faktiskt ett av mina problem generellt. Jag kan vara
brutalt oförstående för folks musikaliska svårigheter när jag inte upplever dem själv. Inte för
att jag inte vill förstå, utan snarare att jag har svårt att tänka mig in i vad det är som faktiskt är
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själva problemet. Det är även därför som jag ibland tycker att det är så fruktansvärt svårt att
ha sångelever, men det är en annan diskussion.

3.2 Gehör
Jag anser att gehöret är det mest naturliga och viktiga verktyg vi som musiker har. De flesta är
eniga om att man kan ha ett mycket gott funktionellt gehör utan att för den skull veta vad
tonerna heter, s.k. absolut gehör. Gehör har alltid varit en av mina starka sidor, förmodligen
på grund av all musik som fanns runt omkring under min uppväxt. Jag minns att jag som trefyraåring tog ut barnvisor vid pianot, och som barn hade jag ofta svårt att förstå varför
fröknarna och de andra barnen inte kunde hålla sig till tonarten när vi sjöng i skolan. Jag har
även alltid varit känslig för mikrointonation dvs hur toner förhåller sig till övertonsserien
beroende på vad som hörs i övrigt. Detta var som man kan tänka sig inget jag rent teoretiskt
förstod vad det var förrän jag var i tonåren.
Trots att mitt gehör alltid varit starkt har jag inte kunnat säga tonernas namn av att bara höra
dem. Jag trodde länge att absolut gehör var något som fungerade på samma sätt för alla som
hade det – något som man föddes med och som innebar att man automatiskt och omedelbart
alltid visste vilket tonnamn varje ton hade. När jag var runt 12-13 år märkte jag dock att jag
ofta automatiskt valde rätt tonart på de sånger vi sjöng på kören i skolan. Ett par år senare när
jag började skriva låtar igen lite mer på riktigt märkte jag att jag visste hur tonen Ab lät.
Gradvis har jag insett att det där med absolut gehör kanske inte är så absolut som jag tidigare
trott. Jag började testa mig själv och insåg att jag visste vilken tonart i stort sett alla Real
Group-låtar gick i, utan att för den sakens skull veta vilket tonnamn som hörde till tonarten.
Gradvis började jag experimentera med detta och försökte alltid tänka efter riktigt noga innan
jag spelade tonarterna på pianot när jag övade till exempel. Det var för bara ett par år sedan
som poletten trillade ner och jag insåg att jag faktiskt på riktigt borde kunna lära mig även
tonernas namn eftersom jag ju kunde separera dem från varandra. Det som jag insåg var att
jag genom att börja fokusera på hur tonerna faktiskt låter (vilka svängningar som är aktiva,
om jag upplever dem som krispiga eller dova, exakt vilken tonhöjd ett A på 440 har jämfört
med ett på 442 och hur jag känner för det osv) praktiskt taget kunde arbeta mig till ett
“absolut” gehör. Denna process har pågått under flera års tid och är något som jag hoppas
fortsätta utveckla genom livet. Idag kan jag namnge toners definitiva pitch med omkring 95
procents säkerhet.

3.3 Att vara kvinna
Utan att gå in allt för djupt på detta ofantligt stora ämne vill jag nämna kort om mina
erfarenheter kring att vara kvinnlig musiker, kompositör och bandledare. Som kvinna i
jazzsammanhang har jag ofta varit omgiven av enbart killar som nästan alltid även varit
instrumentalister. Många av mina närmsta vänner har varit män och jag har av naturliga skäl
spenderat väldigt mycket tid som ensam kvinna i olika sammanhang. Ofta har det fungerat
mycket bra, men inte alltid. Ibland har jag av någon oförklarlig anledning kompenserat hur
mycket plats jag tagit musikaliskt för att det varit starka personligheter (och faktiskt ganska
stora egon) bland mina manliga medmusiker. Det var inget jag tänkte på från början men
gradvis har det blivit mer och mer uppenbart för mig.
Missförstå mig rätt, mina manliga medmusiker och vänner har varit ovärdeliga när det
kommer till min utveckling! Ibland har jag dock undrat om det verkligen är nödvändigt att vi
alla ska ta sju chorus solo? Vilket gör att när det händer väljer jag, i min roll som kvinna, att
INTE ta sju chorus eftersom jag förstår att ingen orkar lyssna på en så extremt lång låt. Så
istället kortar jag av mitt (om jag ens tar ett solo) och gör det för låtens allmänna bästa. Ibland
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har jag undrat varför det alltid blivit jag som fått ta ansvar över såna saker. Känner inte mina
manliga medmusiker att det blir alldeles för långt om vi alla tar så långa solon? Förstår de inte
att de också kan dra sitt strå till stacken? Vad såna här tendenser beror på vet jag inte men det
är något jag funderat mycket på.
Till slut har jag blivit så trött att jag slutat bry mig. Som Ann-Marie Henning sa till mig en
gång när vi pratade om detta på en av mina bi-pianolektioner: “Ta alltid minst lika långa
solon som grabbarna!”. Utan att detta går till överdrift tycker jag att det är en bra måttstock.
Varför skulle jag ta mer ansvar för låtens längd/storform än någon annan? Jag har lika mycket
att säga musikaliskt som saxofonisten/pianisten/trumpetaren/vad det nu är. Det lustiga är att
det aldrig är någon som har reagerat (eller i alla fall sagt något) sen jag aktivt började följa
denna regel, vilket leder mig till följande frågeställning – är det (ibland) ett “kvinnligt”
tankesätt som skapar kvinnligt “förtryck”? Är det min egen känsla av ansvarstagande/att inte
vilja ta upp för mycket plats/att inte vilja att folk ska tycka att jag tar upp för mycket plats
som är den huvudsakliga anledningen till att jag tidigare inte tagit så långa solon som jag
kanske velat? Å andra sidan blir det ju jättelånga låtar om man alltid gör på det sättet. Hur får
jag “grabbarna” att även ta ansvar för sånt? Går det ens att styra? Svaret är kanske “spela med
mognare musiker” (och jag måste säga att saken blivit bättre genom åren…).
Nästan alltid jobbar jag med folk som förstår att jag kan vara sångerska och ändå ha “bra
koll” musikaliskt. Ibland har jag dock stött på fördomsfullhet vilket alltid har gjort mig
fruktansvärt provocerad. Ofta har det i de fallen handlat om människor som inte känner mig
och som inte vet hur jag är som person eller som musiker. De har utgått från att jag borde vara
på ett visst sätt/fungera som musiker på ett visst sätt bara för att jag är sångerska/kvinna. Jag
förstår varför dessa fördomar finns. Jag blir ändå alltid upprörd när jag möts av någon som
tror att jag ska vara på det sättet. Varför skulle jag inte ha övat lika mycket med metronom
som gitarristen? Varför skulle jag inte kunna förstå avancerade ackordstrukturer bara för att
mitt huvudinstrument inte har några klaffar eller tangenter? Som sångare har jag andra
verktyg men de är starka. Ibland har jag även känt det som att det delvis bara är för att jag är
kvinna som folk tror att jag inte ska vara lika mycket musikaliskt kompetent. I ärlighetens
namn är det dock svårt att veta eftersom jag “dumt nog” också är sångerska. Det är som att
det är en extra hög tröskel för vad man behöver bevisa för att få respekt.
Ibland har jag märkt att män kan bli provocerade av faktumet att jag är kompetent, och det
tror jag är mer direkt relaterat till att jag är kvinna och att de av någon idiotisk anledning har
svårt att hantera det. De flesta blir positivt överraskade när de märker att jag har tydliga idéer
kring hur jag vill att min musik ska låta eller att jag kan ta musikaliska initiativ och vara en
trygg ledare, men ibland har folk gjort stora ansträngningar för att försöka sätta mig på plats.
Det händer inte ofta (och särskilt inte nu för tiden) men har alltid känts väldigt onödigt och
ansträngande. De musiker som jag har jobbat med inför min examenskonsert har alla varit
underbara människor som inte uppvisat sådana tendenser över huvud taget, tack och lov.

3.4 Scennärvaro
I december 2013 och 2014 fick jag möjlighet att åka till Kina och spela med ett band
bestående av lärare och studenter från KMH. Det var en fantastisk upplevelse på många sätt.
Bland annat var det första gången som jag på riktigt fick uppleva hur det är att vara
“underhållande musiker” i ett stort konserthus. Jag hade spelat i små grupper på scener såsom
Musikaliska (Nybrokajen 11) och Södra Teaterns stora scen tidigare under min gymnasietid,
men det var först på konserthuset på Gulangyu, Xiamen som jag verkligen förstod vad det
innebär att axla rollen som artist och frontperson.
Publiken i Kina är väldigt krävande på så sätt att när de inte tycker att något är tillräckligt
fängslande är de en, med västerländska mått, väldigt odräglig publik. De pratar, rör sig och tar
bilder med sina telefoner. För att få kineserna att inte prata var jag tvungen att se till att fånga
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deras uppmärksamhet och sedan inte släppa taget. Jag tänkte mig en stråle av ljus som sköts
ut från mitten på min bröstkorg och påverkade allt i dess väg. Lustigt nog öppnade den
mentala bilden en rad nya insikter för mig om vad det innebär att ha totalt fokus på en scen
och att dessutom få andra människor att känna sig involverade i det. Ända sedan dess är det
något jag har jobbat med aktivt, och det blev aktuellt inte minst vid min examenskonsert när
jag hade ett långt, krävande program framför mig och en förhållandevis stor konsertlokal att
ta ansvar för. Det handlar om att vara så extraordinär och i stunden att det inte undgår
publiken. Jag vill inte vara den som avgör huruvida jag lyckas med det eller ej, men det är
något jag strävar efter och alltid kommer att fortsätta arbeta med i min framtida
musikerkarriär.
Mitt sätt att lyssna i en konsertsituation skiljer sig också enormt mycket från det som jag
lyssnar efter under repetition. I en repetitionssituation, framförallt om jag även är
kompositör/arrangör i sammanhanget, lyssnar jag alltid efter vad alla andra gör på detaljnivå.
Spelar stråket rätt toner, är det rätt stil, når vi fram till rätt dynamik, låter den här övergången
så som jag har tänkt mig, sjunger sångarna rena ackord? Samtidigt som jag sjunger och spelar
och lyssnar gör jag mentala anteckningar om vad som fungerar mindre bra. När vi slutat spela
försöker jag göra en så snabb analys som möjligt av vad det var som inte fungerade, och vad
det skulle kunna bero på, för att föreslå en strategi för hur man ska ta sig an problemet. I en
konsertsituation måste jag därför aktivt säga åt mig själv att släppa taget. Där försöker jag
enbart att fokusera på att förmedla en känsla, oavsett om det är genom text som jag sjunger
eller melodier som jag spelar. Jag hör vad alla andra gör och reagerar på det, men det är
oerhört stor skillnad på det sättet att bara rent allmänt “ta in” något och den typen av
förstoringsglas-seende jag har under repetitionerna.

3.5 Förväntningar
Jag har alltid inspirerats mycket av Bobby McFerrin och hans solokonserter. Hans vokala
flexibilitet och tonala träffsäkerhet är något jag alltid imponerats av väldigt mycket. Nu kom
det sig så att Bobby McFerrin var årets Gomez Resident på UNT denna vår, vilket innebar att
han under fyra dagar i början av februari var på skolan och höll workshops, gjorde
improviserade duetter med studenter och rent allmänt spred sin kunskap och sina tankesätt.
Jag fick möjlighet att göra en duoversion av Chick Coreas låt Spain med honom och det
kändes som om en cirkel slöts i mitt liv. Bobby pratade mycket om hans mentala process när
han går ut på scen och ska göra en improviserad solokonsert som sångare. Han berättade att
det vid varje konserttillfälle tar honom ungefär tio minuter innan han verkligen kan komma in
i sitt flow, då han kan frångå sig själv och sina egna och andras förväntningar och bara
kompromisslöst följa med dit musiken för honom. Tio minuter i början på varje konsert då
han försöker att inte titta ut på publiken alls, då han bara improviserar och försöker hitta en
kommunikation med musiken även om det bara är han själv på scen. Det tar honom tio
minuter varje gång – trots att han har gjort otaliga solokonserter under många, många år!
Att få höra honom berätta om detta, om hur han fortfarande kämpar med att komma bort från
förväntningar, eller det egoistiska begäret att “visa vad han kan” istället för att bara skapa
musik, var otroligt inspirerande för mig. Idén om att göra musik för musikens egen skull har
varit med mig sedan länge, men det var så befriande att höra att även en världsstjärna som har
gjort detta så otroligt många gånger behöver en liten stund för att släppa sig själv fri. Det fick
mig att inse att det inte alltid handlar om omständigheter, storlek på framträdandet eller
erfarenhet. Jag tror att det handlar om koncentration och förmågan att aktivt lämna det
dömande tänkandet. Detta tror jag även är något som man kan öva på.
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4. Beskrivning av projektet
4.1 Bakgrund
Som jag snuddade vid tidigare har jag länge känt att det här konceptet med att spela harpa och
sjunga originalmusik är något som ligger mig väldigt varmt och hjärtat. Ända sedan jag
började spela och skriva låtar har jag känt att det är något speciellt och något som jag liksom
”måste” fortsätta göra på något sätt – även om jag inte riktigt vetat hur. Som jag nämnde
tidigare hade jag redan provat att inkorporera harpan på många olika sätt, men aldrig riktigt
känt att jag hittat något som verkat hållbart för mer än enstaka projekt.
Eftersom jag tidigt insåg att jag ville fortsätta utveckla mitt harpspel, men att det inte passade
in i den mer traditionella jazzgruppen (och att jag inte var intresserad av att spela den musiken
på harpa) har det sedan dag ett varit en pågående process att försöka hitta ett format som
passar mig. Även om detta utforskande har varit både roligt och lärorikt har det ofta varit
svårt, och ibland har jag känt mig kluven mellan jazzprofilen och harppop-profilen. Den
något förvirrade känslan har även förstärkts av faktumet att jag provat så många olika typer
av sättningar utan att riktigt ha känt att något varit helt optimalt. När jag förra våren till
kursen i musikproduktion på KMH skrev låten Scene of the Crime med tillhörande
stråkarrangemang kände jag för första gången att jag hittat rätt vad gäller instrumentering. Jag
visste omedelbart att det, stråkkvartett och bas, var grunden till den ensemble som jag ville
rikta in mig på. Steg för steg har jag sedan dess insett att jag även vill använda mig av olika
typer av slagverk snarare än trumset, och att jag skulle använda mig av bakgrundssångare.
Det känns bra att jag hittat ett format nu som jag tycker om att använda och som känns
hållbart. Det känns även bra att beslutet inte kom av att jag en dag bara bestämde mig för att
“det där verkar vara en bra idé” utan att jag verkligen har provat mig fram under flera års tid.
Hur beskriver jag min musik för folk som aldrig hört den? Det är singer/songwriter-pop för
sång och harpa, men det låter lite som kammarmusik skriven av någon som även studerat
jazzharmonik. Inte den mest punchy beskrivningen, men vad ska man göra… En av mina
sånglärare här på UNT sa skämtsamt efter min konsert: “Ooh I get it now! It’s Swedish
Alternative Chamber Pop for Harp!”. Lustigt nog är det en ganska passande beskrivning. Till
examenskonserten ville jag passa på att skriva klart de låtar som jag tidigare påbörjat, och
med den nya sättningens hjälp göda de mer “episka” frön jag sått men varit oförmögen att ta
hand om.

4.1.2 Harpan
Det finns ett par i mina ögon tydliga anledningar till att man inte ser fenomenet “jazzharpist”
speciellt ofta. En av dem är faktumet att många tillfälliga förtecken på kort tid, vilket är en
betydande del av jazztraditionen, kan skapa stora svårigheter som inte förekommer på andra
därtill mer lämpade instrument. En annan sak som spelar roll är ljudstyrkan. Rent akustiskt
kan harpan aldrig komma upp till de ljudnivåer som dagens trumset eller elförstärkta
instrument når (detta är något som dock går att lösa lättare genom att vissa av dagens harpor
lätt kan förstärkas med kontaktmickar).
Låt mig kort nämna harpans konstruktion. Harpan är ett stränginstrument som spelas,
vanligtvis sittandes, med två händer. Instrumentet har en ram genom vilken strängarna sitter
spända, och harpisten sitter sedan på ena kortsidan av harpan med en hand på varje sida om
raden av strängar. Den moderna pedalharpan har sju pedaler i botten av instrumentkroppen.
Varje pedal kontrollerar tonhöjden på en specifik ton i alla oktaver. Varje pedal har i sin tur
även tre positioner – på engelska kallas de “flat”, “neutral” och “sharp”. Dessa namn kommer
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av att pedalerna i respektive position avgör om tonen är “flat”, “neutral” eller “sharp” (på
svenska kallar vi dessa toner för till exempel X”ess”, X och X”iss”). Till exempel C-pedalen
styr alltså huruvida de röda C-strängarna kommer att höras som Cess, C eller Ciss i alla
oktaver.
Ordningen på pedalerna är från vänster till höger D-C-B/E-F-G-A. Vänster fot ansvarar för de
tre pedalerna till vänster och höger fot ansvarar för de fyra pedalerna till höger. För den med
intresse av att memorera pedalernas positioner finns ramsan: “Did Columbus Bring Enough
Food Going (to) America?”.

Bilden är tagen från www.harpspectrum.org
Pedalerna avgör vilka toner som finns tillgängliga bland strängarna och därav även vilken
tonart man befinner sig i. De kan dock lätt flyttas på medan man spelar, men det finns
begränsningar. Mycket av den traditionella jazzmusiken går fort mellan helt olika tonarter och
skalor, och ackordprogressioner “lånar” ofta relaterade kadenser från andra tonarter bara för
så lite som en halv takt. För harpisten innebär detta problem eftersom varje tonartsfrämmande
ton kräver en fotförflyttning. Att spela till exempel bebop på harpa är därför otroligt svårt.
Även om det är möjligt att lära sig rörelsemönstret för fötterna blir det automatiskt väldigt
begränsande för improvisationen, vilket ju kan ses som en av stötestenarna i jazzmusik.
En annan sak som jag kan uppleva som lite “ojazzig” med harpans karaktär är att vissa av de
för blåsinstrument mest typiska sätten att angripa en ton inte är applicerbara på harpa. Det går
inte att angripa en ton varken från under eller ovan, man kan inte använda vibrato eller
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crescendo på en klingande lång ton, man kan inte glida steglöst mellan toner (även om
glissando är en av de mest karaktäristiska harpeffekterna) och så vidare. Harpan är helt enkelt
förhållandevis statisk till sin karaktär. Detta kan dock även sägas om ett så i jazzsammanhang
vanligt instrument som pianot. Min högst personliga uppfattning är dock att harpan ändå
upplevs som mer ojazzig än pianot – förmodligen eftersom vi är mer ovana vid det ljudet i
sammanhanget.
För mig har det som jag nämnde tidigare aldrig riktigt kommit på tal att försöka få in mitt
harpspel i en ”vanlig” jazzgrupp. Inte för att det på något sätt varit omöjligt, men jag har
alltid tyckt att det verkat onödigt svårt eftersom instrumentet inte är byggt för att passa in i det
sammanhanget. Istället har jag fokuserat att hitta andra användningsområden som jag ansett
varit mer effektiva.

4.2 Frågor jag har ställt mig själv
Vad är det som karaktäriserar min musik? Långa låtar, mediantik, rörliga upper structures,
kluster-körstämmor, snirkliga texter, intrikata arr till poplåtar, valet av instrument,
modulationer, det tonala språket.
Har jag rätt att programlägga Svit för sång och fagott mitt bland alla singer-songwriter-låtar?
Ja, på grund av ovanstående faktorer. Trots att stilen och sättningen är annorlunda är det
fortfarande min musik och den har kommit till genom samma metoder. Det är
sammansättningen av all musik som jag någonsin hört som sedan har processats i mitt huvud
och kommit ut i klingande form. Ovanstående faktorer kommer att lysa igenom, och publiken
kommer att uppfatta det som att det finns en röd tråd.

5. Konserten
5.1 Musiker
Christopher Wright, kontrabas
Nicholas Rothouse, slagverk (cajun, klockspel, cymbal, triangel, virveltrumma, wind chimes)
Beth Uhimchuk, violin I
Jacob Cortez, violin II
Ruben Balboa III, viola
Jonathan Valdez, cello
Marion Powers, sång
Jessica Curran, sång
Ryan Ayres, fagott

5.2 Program
Box of Secrets – 2011
Scene of the Crime – 2014
Lost to You – 2013, arr 2015
Svit för sång och fagott – 2012-2014
Turned Into a Bird – 2014
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Sailor’s Wife – 2013-2015
On the Other Side of the Sea – 2014-2015
Alla kompositioner skrivna och arrangerade av mig.

5.3 Repetitionstillfällen
Sammanfattningsvis hade jag nio repetitionstillfällen med musikerna, uppdelat enligt nedan:
Två rep med hela den stora gruppen
Fyra sektionsrep (stråk, bas/perc, sång)
Ett rep sång/bas-duo
Tre rep sång/fagott-duo
o

Rep 1: 27 jan med Ryan, fagott/sång

o

Rep 2: 3 feb med stråk, minus 1 violin

o

Rep 3: 6 feb först med Chris & Nick, därefter Nick & stråk, minus viola

o

Rep 4: (2 i 1) 8 feb först sång därefter alla, minus sång

o

Rep 5: 10 feb med Chris, bas/sång

o

Rep 6: 11 feb med Ryan

o

Rep 7: 13 feb med Marion & Jess

o

Rep 8: 14 feb med Ryan

o

Rep 9: 15 feb full grupp

5.3.1 Repetitionsteknik
Något som ofta stör mig när jag är med som “enbart” musiker i andras projekt är när det
förekommer bristande repetitionsteknik. Det är inte roligt att känna att den tiden som man ger
bandledaren inte utnyttjas ordentligt och därför strävar jag alltid efter att vara så effektiv som
jag bara kan i en repetitionssituation. Jag försöker dela upp repen i sektioner först så att man
inte behöver spendera tid på att lösa problem som inte gäller alla. När vi sedan väl repar full
grupp försöker jag att bara ta om saker som inte fungerar, och att vara tillräckligt specifik
med vad det är jag vill ska hända i de olika delarna för att det som jag upplevde som ickefungerande ska förbättras.
En annan sak som påverkar är de generella repetitionsomständigheterna. Det är viktigt att som
bandledare vara i tid och ha en plan för när och hur man spelar vilken låt. Jag brukar fundera i
förväg på vad som ska vara målet med dagens repetition och vilka moment som förmodligen
kommer att vara problematiska. En annan strategi kan vara att rent fysiskt skapa goda
förutsättningar. Detta kan göras genom att schemalägga jämnt utspridda pauser, och om det
gäller rep som sträcker sig över flera timmar kan det vara en bra idé att se till att det finns
någon typ av mellanmål till alla.
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6. Processen, låt för låt
6.1 Box of Secrets
Denna komposition var mitt första steg in i den mer “episka” singer/songwriter-stilen. En av
mina största inspirationskällor är som nämnt sångerskan/harpisten Joanna Newsom och hon
skriver ofta långa låtar med olika sektioner och snirkliga, fortlöpande texter som inte följer
den klassiska “vers 1-refräng-vers 2”-strukturen. Textmässigt var detta ett försök till att
komma bort från kravet att allt ska vara på rim för att istället berätta en längre historia. Jag
tänker mig att sången innehåller tre bilder, och ofta när jag har framfört den brukar jag berätta
för publiken hur jag tänker mig dem.
Den första bilden är av en hemlig liten låda där man kan lägga allt sådant som man vill hålla
för sig själv – oavsett om det är för att man skäms för det eller för att det bara är för
betydelsefullt för att låta världen ta del av. Det första melodiska temat (som även kommer
tillbaka i slutet) är ledmotivet för själva the Box of Secrets.

Ledmotiv Box of Secrets
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Den andra bilden är en mörk, stormig natt där regnet öser ner och man nästan är rädd att
blixtarna ska slå igenom det öppna fönstret. Texten för denna del skrevs under ett riktigt
nattligt åskväder på Gotland. Det lilla fyrtons-motiv som jag spelar i flageoletter, och som
markerar hela den harmoniska grunden för den här delen, tänker jag mig ska påminna om en
klockas klämtande. Hela känslan av att sitta stilla i en miljö och bara uppfatta tiden som går
är något som fascinerar mig och jag ville försöka få in tidens tickande i denna bild. Om det
framgår vet jag inte, men så länge det är något som ger inspiration till musikaliska gester tror
jag att det knappast kan vara negativt att använda sig av bilder som man försöker porträttera
musikaliskt.

Flageolett-tema Box of Secrets
Den tredje bilden brukar jag beskriva som det mest fantastiska gröna fält som någon någonsin
har sett. Texten berättar förhållandevis bildligt om hur man kommer ut på fältet och springer
orädd, ostoppbar. Plötsligt, som från ingenstans, kommer en stråle av ljus ut från den molniga
himlen och lyser upp ett objekt – “the most beautiful thing I’ve ever seen, waiting for me as I
have been waiting all my life. And she constricts my fingers and then I’m forever bound, tied
to her colored strings and we stay alive making a common body just for us…”. Jag vet inte
om det är uppenbart eller ej eftersom jag aldrig tidigare diskuterat saken med någon förrän nu,
men för mig är allt detta bilden av hur jag “finner” harpan och upptäcker värmen och
kärleken till musiken som det ger mig att utforska den uttrycksformen.
Den andra delen av denna sektions form beskriver för mig pressen som plötsligt kommer av
att man börjar vara lite mer seriös med något. Att börja fundera över vad människor ska
tycka, att inse att man fläkt ut sina mest rena känslor, men att man i samma sekund som man
drar sig tillbaka från det plötsligt blir sårbar på riktigt igen – eftersom tvivel och rädsla är det
största hotet mot konsten (obs! egen åsikt-varning). “… and I don’t think I’ve ever felt so
exposed in all my life. I wanna defend myself, so I pull my fingers back and the connection’s
broken, and then I see I am stuck in a maze and I’m captured. And my wings were just strings.
I can’t fly and I’m trapped here.”
Ett annat objekt som jag nämner förbigående i början på The Field-delen är liljan jag håller i
handen när jag springer över fältet. I den fjärde och sista delen, som är en repetition av den
första bilden, går texten “‘cause you’re the only one I’d ever show the Lily. I kept her safe
and locked her in until you come and meet me there”. För mig är bilden av liljan lite mer
komplicerad att beskriva än det andra. Jag tänker mig denna blomma som en symbol för
någon slags närapå överjordisk kraft som man bär inom sig, det som är själva kärnan till
skapandet och allt som är kreativt. Det som kopplar samman alla ens känslor och allt man
någonsin upplevt med de medel som man kan försöka formulera dem med mer konkret. Jag
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ser det som en av de viktigaste symbolerna, och det som jag skulle lägga i min Box of
Secrets.
Jag har under de senaste två åren haft någon sors ambition om att skriva ett arr på den här
sången för fler instrument; någon typ av kammarorkester eller kammarensemble. Låten går i
Ab-moll vilket är en ovanlig tonart (sju b-förtecken) men som klingar mycket bra på harpa
eftersom alla sju pedaler är i sitt mest “öppna” läge. Mycket tid har därför spenderats på att
bara älta huruvida jag borde byta tonart till A-moll eller ej för att göra alla andra musiker
glada. Mitt gehör, som jag nämnt tidigare, är känsligt för hur de olika tonerna låter, så ett stort
problem med detta var att det i mitt huvud låtit som en helt annan låt när jag tagit upp den en
halv ton. I slutändan bestämde jag mig ändå för att det skulle vara värt att transponera den
och satte igång med att en gång för alla försöka få till ett arr för examenskonsertens sättning.
När jag hållit på ett ganska bra tag tog det plötsligt tvärstopp. Redan förra våren försökte jag
påbörja ett arr för kammarorkester, men jag kom aldrig riktigt vidare eftersom alla melodier
jag hörde i mitt huvud bara lät töntiga och “cheesy”. Jag trodde då att det mest hade att göra
med att jag gett mig ut för hårt och inte hade verktygen för att skriva för orkester än. När detta
andra stopp kom insåg jag dock att det kanske inte (bara) var mitt bristande hantverk utan
snarare faktumet att jag skrivit låten för att den skulle framföras enbart med mig själv, och att
det kanske var precis så som den var menad att vara. Allt jag skrivit dittills kändes bara som
att det var i vägen och tog upp plats. Arret skrotades och tonarten transponerades tillbaka till
Ab-moll.
Det var en väldigt betydelsefull insikt för mig – att allting kanske inte blir bättre bara för att
jag lägger till saker och att jag måste våga lita på det som finns; att det är tillräckligt och värt
att stå för sig själv. Jag tror att denna stressartade rädsla för att det jag skrivit inte skulle vara
tillräckligt delvis beror på att jag skrev låten för drygt tre och ett halvt år sedan och att
framförallt mitt harpspel har utvecklats något enormt sedan dess. Men, detta är också en del i
vad jag tycker är så väldigt intressant med att spela denna låt nu för tiden. Även om
harpstämman inte är speciellt mycket mer komplicerad nu än vad den var 2011 (det är väl ett
fåtal ställen jag har lagt till några toner på) spelar jag den på ett annat, bättre sätt nu jämfört
med tidigare. Det är inte svårighetsgraden som markerar att jag har utvecklats.
För mitt eget höga nöjes skull har jag, för att försöka få någon sorts överblick över
utvecklingen som skett, jämfört videon från min examenskonsert med några klipp från en
konsert jag gjorde på KMH den 30 januari 2012. En del av den här sången finns upplagd på
youtube, och för den intresserade kan jag rekommendera att jämföra den senaste inspelningen
från examenskonserten med detta klipp: https://youtu.be/sgrDM0_foxg.
Det är intressant att lyssna på den senare inspelningen efter att ha hört klippet från 2012
tycker jag eftersom min röst idag låter som en mognare och mer sofistikerad version av mitt
tidigare jag (inte för att det är speciellt förvånande, men ändå).

6.2 Scene of the Crime
Som jag nämnde tidigare i texten skrev jag denna låt våren 2014 för kursen i
musikproduktion. Då arrangerade jag det för mig själv och min vän basisten Josef Karnebäck,
plus stråkkvartett. Jag lärde mig otroligt mycket av att skriva detta arrangemang, dels i hur
stråkensemblen fungerar och även hur jag kan hitta just de där stämmorna som inte tar över
men ändå har ett värde i sig själva. Även om jag kände det som att jag inte inte riktigt visste
vad jag pysslade med i början hade jag som tidigare nämnt komponerat mycket musik för
sättningar såsom kör och blåskvintett. Stämföring var därför inte någon nyhet, och
instrumentkännedomen läste jag mig till i böcker. Dock är den allra viktigaste delen i att
förstå hur en ensemble fungerar själva “görandet” tycker jag. Jag anser att ett av de mest
värdefulla sätten att lära sig på är genom att pröva sig fram, eftersom man då förstår saker
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genom beprövad erfarenhet snarare än att man läst sig till huruvida man borde eller inte borde
göra vissa saker. Jag visslar även i den instrumentala mellandelen av detta stycke. Vissling är,
förutom något jag ägnar mig åt för mitt eget höga nöjes skull, ett så mänskligt och lite fragilt
ljud som jag tycker blandas väl med stråkinstrumenten. Friktionen i stråken påminner mig om
den lite frasiga klangfärg som vissling kan ha.
Den instrumentala mellandelen var speciellt klurig att arrangera eftersom jag redan skrivit och
spelat in visslingsmelodin och alltså hade den att förhålla mig till. Jag visste när jag skrev
visslingsstämman att det skulle bli med stråk så jag hade någon slags generell bild i mitt
huvud av hur det skulle låta, men att faktiskt skriva fraserna och stämmorna var en process
som ibland var jobbig. Ett tag tyckte jag att allt jag skrev var fruktansvärt fult. Så en dag kom
jag till ett läge när jag insåg att jag hade skrivit en massa saker som inte alls var dåliga, och
att jag nästan fått ihop hela pusslet. Det var så lustigt – plötsligt satt jag bara där med ett
högst fungerande arr ur vad som tidigare känts som det mest ansträngda försöket någonsin.
Detta var också en mycket bra insikt för mig i den här processen – att vägen inte alltid är
spikrak mot något som slutar i ett gott resultat. Det är okej att tycka att det man skriver är
fruktansvärt och fult. Man kommer att komma ur det. Det är okej att pröva och att faktiskt ha
“dåliga” idéer för att lämna plats åt det som kommer därefter.
Inför denna examenskonsert, när jag slutligen bestämt mig för vilken sättning jag skulle jobba
med, la jag sedan till en stämma för percussion och två sångstämmor till originalarret. Jag är
otroligt glad över tillägget som klockspel, cajun, wind chimes och triangel bidrog med, och
även sångstämmorna gav en ytterligare dimension till det hela tycker jag.
Denna sång är, precis som Box of Secrets, skriven utifrån en bild. En bild av hur man kommer
tillbaka till en plats där något som man absolut inte är stolt över hänt, och hur man försöker
hantera situationen genom att slita sönder varje liten sak som skulle kunna påminna om
händelsen. Den instrumentala mellandelen ser jag här som en blandning mellan
händelseförloppet (att se som i slow motion hur saker slängs överallt, hur ljus sipprar in från
gatlyktor genom persienner och allt är liksom färgat av ett dimmigt filter) och en slags
hoppfull sentimental längtan efter att allt ska vara över.
Kompositionsmässigt har jag jobbat med tension/release som får följa textförloppet. Ett öppet
C-durackord som går till ett C med höjd kvint i samma stund som den mer mystiska texten
kommer in, osv. I stråkarrangeringen för den instrumentala delen jobbade jag med att försöka
hitta “upper structures” till denna mycket simpla harmonik. Jag är mycket nöjd med det
resultatet och jag tror att det även tydliggjorde någon slags signatur som jag har i det jag
skriver (mer om detta längre fram).
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Upper Structures Scene of the Crime
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6.3 Lost to You
Jag skrev större delen av den här låten hösten 2013 men fick aldrig riktigt ihop det utan la
projektet på hyllan (eller snarare, i “kompositionsmappen” – fylld av saker jag skulle kunna
slutföra). Jag minns att jag satt i min familjs skärgårdshus och spelade piano när den lilla
“hooken” kom till mig. Jag gick runt och sjöng på den i flera veckor utan att veta riktigt vad
jag skulle göra med det. Jag skrev i stort sett hela texten vid det tillfället också, men fick som
sagt aldrig något grepp om storformen och visste heller inte riktigt hur jag skulle kompa
melodin. Jag försökte plocka upp komponerandet av detta vid ett flertal tillfällen. Det var
dock inte förrän examenskonserten verkligen uppenbarade sig och jag kände att det måste
vara det perfekta tillfället att få något gjort som jag verkligen kom vidare.
Själva poängen skulle man kunna säga med den här sången är den hookiga, refrängartade
melodin som återkommer och som jag flyttar runt i olika tonarter. Som man kan tänka sig har
det funnits väldigt många versioner på antalet modulationer och hur/när de har förekommit,
men det som slutligen hjälpte mig att komma fram till något på riktigt var bristen på tid.
Repetitionsmässigt var alla dessa tonartsförändringar bland det svåraste att få till för
ensemblen. Jag hade även otroligt svårt att komma ihåg i vilken ordning texten kom på vissa
återkommande delar där de olika verserna börjar snarlikt (“But it all disappears”, “and so it
appears”, “but it all gets so clear”). Till nästa gång då jag spelar denna låt ska jag även
ändra körstämmorna på “refräng”-delen så att en av dem dubbar min stämma istället för att de
båda sjunger andrastämman.

6.4 Svit för sång och fagott
I. Till vattnet
II. I en kuliss av moln
III. En oförklarlig längtan
Detta stycke musik är ursprungligen skrivet för mig själv och min gode vän fagottisten Johan
Segerman. Jag minns inte riktigt hur det kom sig att det blev just sång och fagott, men jag
minns att jag hade lyssnat väldigt mycket på bland annat Hindemiths fagottsonat och tyckte
(tycker fortfarande) att fagott är ett väldigt mänskligt instrument på något sätt. Det påminner
om en röst i hur det beter sig i de olika registren; med den mörka, närapå gutturala klangen i
bottenregistret, den varma, elastiska mitten och den gradvis uttunnade men också tätare
klangen i toppregistret.
Sommaren 2012 skrev jag texten till första satsen sittandes på en bänk vid Djurgårdsbrunn.
Dagen efter satt jag hemma vid pianot och sjöng fras för fras den melodi som jag hörde i mitt
huvud till orden, och noterade med pianots hjälp. Vid det här laget visste jag redan att det
skulle vara en fagott inblandad också så jag antar att det beslutet tagits i ett tidigare skede.
Därefter fick materialet ligga och gro under ungefär ett halvårs tid innan jag plockade upp det
igen och började skriva till fagottstämman.
Första satsen ur Svit för sång och fagott (Till Vattnet) hörde ursprungligen till sviten Neptunus
som uruppfördes 20 maj 2013. Det var en konsert jag skrev med texter i kronologisk ordning
som alla följer en handling. Jag använde mig av olika sättningar såsom blåskvintett med och
utan harpa, jazzpianotrio och harpa, två sångare och dator, sångkvartett och ett par duetter.
Under den efterföljande sommaren fick jag fler textliga idéer på samma tema som Till
Vattnet. När Johan våren därpå skulle ha sin examenskonsert på KMH kändes det som ett
ypperligt tillfälle för mig att skriva till sats två och tre så att det blev en full svit för sång och
fagott istället.
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Processen var mycket snarlik för dessa två satser som för den första, med undantaget att jag
nu hade ett soundideal att gå efter. Detta var till en hjälp på så sätt att jag visste mer om hur vi
som två röster fungerade ihop och att jag kände mig mer säker på att den fritonala stil jag
utforskat i den första satsen faktiskt fungerade, och samtidigt en svårighet eftersom det gjorde
mig rädd för att upprepa mig själv. Jag minns att jag hade stora problem med att acceptera det
som jag hörde när jag skrev den andra satsen bara för att det inte kändes tillräckligt “out” eller
fritonalt. Jag tyckte också att det fraseringsmässigt var för likt den första satsen. Tack och lov
kom jag över det till slut – också för att jag gradvis insåg (på grund av tidsbrist igen) att jag
inte längre hade tid att fundera på om saker var tillräckligt bra eller ej. Jag behövde bara göra.
Textmässigt har de olika satserna lite olika karaktär. Den första är väldigt rakt på sak – karg,
utan romantisering. Den andra beskriver en dröm, och den första av spelinstruktionerna i
musiken är faktiskt “som färgat av ett ljusrosa filter” vilket är precis så som jag tänker mig
hela den satsen. Sats tre leker med den kända sekvensen ur Snövit: “Spegel, Spegel på väggen
där säg vem som vackrast i landet är”. Den pendlar mellan en något sarkastisk lekfullhet och
en intensiv känsla av svidande längtan. Dessa kontraster har jag även försökt tydliggöra
genom skiftningarna i musiken.
Inför examenskonserten var jag velig eftersom jag inte kände speciellt många människor på
den klassiska institutionen på UNT än, så jag visste inte vem som skulle kunna vara
intresserad av att spela det med mig. Till slut frågade jag Ryan Ayres som då bara var en
bekant till mig om han ville spela, och han var entusiastisk. Ryan är i huvudsak kompositör
men spelar även fagott och barytonsaxofon, så det var intressant att höra hans idéer kring
musiken från en annan kompositörs perspektiv. Han hade flera bra tips på hur jag kan
förbättra notationen till nästa gång jag framför stycket, och för framtida publicering.
Att spela med Ryan skilde sig en hel del från att spela stycket med Johan. För det första är
Johan en något mer virtuous fagottist och han spenderade mer tid på att hitta riktning i
fraserna och spela det så “sjungande” som möjligt. Jag tror också att hans ingångssyn som i
huvudsak spelande musiker gör att han har ett något mer romantiskt sätt att förhålla sig till
musiken (och då menar jag romantiskt på så sätt som man skulle förhålla sig till klassisk
musik från den romantika epoken). Dessutom spelar han väldigt lyhört, och det kändes alltid
som att vi hade en naturlig kommunikation när vi spelade ihop – också för att vi är så pass bra
vänner. Fraserna kändes därför något mer dynamiska. Jag är trots det mycket glad över att
Ryan ville spela stycket med mig och jag tycker att han gjorde ett bra jobb. Vissa av de mer
rytmiskt komplexa sakerna gick betydligt fortare att få ihop för oss eftersom han även spelat
mycket jazz. Vi hade kul vid våra tre repetitionstillfällen, och jag är glad att det även gjorde
att vi nu är riktigt goda vänner.
Sångmässigt kändes framförandet vid examenskonserten bra. Det är tekniskt väldigt krävande
för mig, och även om jag har övat det mycket är det vissa passager som jag alltid har svårt att
hålla ihop den vokala placeringen igenom. Dessutom är det ett mellanland när det kommer till
just vokal placering. Ibland kan det vara svårt att veta vad som blir bäst – om jag ska gå åt det
mer klassiska hållet eller sjunga mer så som jag gör när jag sjunger andra saker. Samtidigt är
just det en stor del av vad som gör att jag tycker att stycket är så roligt att sjunga. Det är lite
kvasi-mittemellan-varken eller genremässigt. Det finns ju inte jättemycket repertoar för
mikrofonförstärkt sångerska och fagott…
Inför konserten skrev jag en engelsk översättning av texten som publiken kunde följa med i.
Det var klurigt att formulera meningar som fångar tvetydigheten som texten innehåller på
svenska. Jag konsulterade min amerikanske pojkvän Aaron vilket var till stor hjälp. Det var
flera som sa efteråt att detta nummer var det starkaste för dem under hela konserten, vilket
gjorde mig mycket glad. Jag var ärligt talat lite orolig över hur det skulle tas emot eftersom
det är så annorlunda mot vad folk vanligtvis hör på Senior Recitals här.
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Första temat av Svit för sång och fagott, sats III

6.5 Turned Into a Bird
Detta var den enda låt i konserten som jag kände var “bara” en låt och inget mer. Jag hittade
på den i maj 2014 i syfte att skriva något för mig själv och Josef Karnebäck som vi kunde
spela på mitt terminsuppspel på KMH. Dagen då jag skrev den hade jag haft hooken från
Beyoncés låt Bootylicious i huvudet hela morgonen, så när jag kom hem och satte mig vid
pianot för att försöka skriva något tänkte jag aktivt att “nu ska jag skriva Bootylicious i 7/8”
och drygt en timme senare var låten klar. Jag har sedan dess spelat den på duo med både
gitarrister och basister och det är alltid spännande. Speciellt intressant är den delen i mitten
där noten uttryckligen säger “spela vilka ackord du vill” och jag bara följer med dit vi
hamnar. Vissa som jag har spelat med har först varit lite obekväma med den situationen,
eftersom de inte vetat riktigt hur det ska gå till, medan andra har fattat grejen direkt. Till slut
tycker jag att vi alltid har kommit fram till något spännande och lite annorlunda varje gång.
Jag valde att göra denna låt på min examenskonsert dels för att jag tycker att den är rolig att
sjunga och dels för att jag ville ha något mer öppet och oförutsägbart inslag mest för min egen
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skull. Det kan bli väldigt uttröttande att spela i stort sett helt noterad musik en hel konsert, i
alla fall för mig. Jag visste på förhand att jag skulle behöva bryta av med något mer lekfullt
för att på något sätt återuppväcka mitt fokus under slutet på konserten. Det kändes även som
en bra övergång från den rätt “tunga” Svit för sång och fagott tillbaka till musiken med hela
gruppen eftersom detta precis som sviten också är en duo, om än något annorlunda utförd.
Efter mötet med Bobby McFerrin ett par veckor tidigare var jag inspirerad att oftare våga
göra soloimprovisationer vokalt på konsert – något jag bara provat på vid ett fåtal tillfällen
tidigare genom introkadenser till exempelvis jazzstandards eller folkvisor, beroende på
sammanhanget. Förmågan att göra vokala soloimprovisationer har länge fascinerat mig. Jag
har önskat att jag varit kapabel att frigöra mig från känslan av att man måste sjunga precis
inom tonarten för att inte tappa bort sig innan låten ska börja. Detta är något som har blivit
betydligt lättare de senaste två-tre åren då jag som nämnt har insett att jag kan förstå och lita
på mitt gehör mer än vad jag tidigare trott. Med jämna mellanrum har jag övat på att
improvisera helt fritt vokalt men det är inget jag huvudsakligen fokuserat på. Bara ett par
dagar innan konserten kom jag på att jag kanske skulle göra någon sorts övergång mellan
duetten med fagott och den med bas genom att bara sjunga lite ensam. Jag bestämde mig för
att göra det, provade att göra det en gång i övningsrummet bara för att ha känt på det och
övade sen inget mer efter det för att hålla utförandet så öppet som möjligt. Jag berättade för
basisten Chris dagen innan att jag tänkte göra en solokadens, och han tyckte att det lät som en
spännande idé.
Jag hade ingen plan alls för den vokala introduktionen. Jag hade inte planerat att jag skulle
använda låtens melodi som någon sorts tema. Här på UNT är två begrepp som studenterna
ofta möts av “what does this song need?” och “being able to hear the tune in your solo”.
Ibland har jag tyckt att det kanske går lite för långt (“men tänk om jag VILL göra en kontrast
från låtens tema?”) men precis innan jag skulle börja sjunga minns jag att jag tänkte på detta.
Vad behöver den här sången för introduktion? Hur kan jag få låten att framträda i min
introduktion? Sedan slöt jag ögonen och lyssnade efter vad jag hörde i mitt huvud.
Det var också ett aktivt val att starta improvisationen innan “det fulla lugnet” lagt sig över
lokalen. Jag hade sagt till Chris att “Om jag hinner börja sjunga innan du gått på scen så är
det precis så som det ska vara. Jag flyttar på notstället och sen börjar jag sjunga, och du tar
basen dit du ska stå och gör dig färdig och väntar på att jag avslutar vad än jag håller på
med”. Vi hade i alla fall bestämt att jag skulle börja sjunga på vampen och sätta tempot, och
att han sedan skulle komma in vid något lämpligt tillfälle. Som helhet tyckte jag att det här
numret kändes väldigt bra (trots ett par små missar så som det ofta blir vid
liveframträdanden), och det var mycket kul och befriande att få göra.

6.6 Sailor’s Wife
Den första februari 2015 skrev jag klart de sista textraderna till denna sång – ett arbete som
påbörjades i augusti 2013 och som jag mer eller mindre haft uppe på agendan sedan dess. Det
hela började med att jag under en oerhört inspirerad vecka i augusti fick idén till låtens titel
och handling. Jag skrev ut en lång storyline med lite allmänna beskrivningar av miljöer jag
såg framför mig, alternativa formuleringar och liknelser jag ville ha med. Jag ser allt framför
mig så oerhört tydligt i denna sång, som är en hel historia i sig själv.
Vagt inspirerad av den skotska traditionella folksången Ca’ the yowes börjar historien med att
huvudpersonen av en ovanlig slump går ned till hamnen och ser ett stort skepp som just
lägger till. Hon får syn på skeppets kapten och blir omedelbart hänförd av honom. Nästa scen
är från en guppande eka ute på en sjö, bildligt beskrivande havet och solen och hennes
känslor över att vara där på tu man hand med med honom. Hon känner att det enda hon vill är
att tillhöra honom för alltid, trots svårigheterna det skulle komma att innebära. Han förklarar
sin besvarade kärlek för henne, men eftersom han måste följa med sitt skepp ut på havet igen
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kan han inte stanna där (här hintar jag även för första gången invävt om att det är en graviditet
inblandad “But I promise that if you stay strong I’ll be back before he’s born”). De tar farväl,
skeppet seglar iväg och hon är lämnad kvar. En natt kommer det en fruktansvärd storm, och
hon betraktar förfärad regnet, molnen, vindarna. När lugnet lagt sig står hon som orörlig i
vattnet vid stranden och ser ut över horisonten. Plötsligt ser de skeppet i fjärran och hon
svämmar över av tacksamhet för att havet inte tog hennes man ifrån henne. Under en period
är allt frid och fröjd, men som man kan tänka sig är problemen inte borta för det. Han är
fortfarande en sjöman och kommer alltid att behöva lämna henne under långa perioder. Trots
smärtan det innebär för henne inser hon att hennes kärlek är starkare, och hon accepterar sitt
öde. Sången slutar med en kommentar ur ett berättarperspektiv istället för ur en jag-form,
något som jag lät de två körsångarna sjunga: “That was the story of the sailor’s wife, bound
to be waiting for the rest of her life, the sailor’s wife”.
Rent strukturellt har stycket två stora sektioner. Den första sektionen innehåller i sig själv
delarna A, B, C och D, och dessa kan organiseras ABAC(A)D med variationer. Den andra av
de två stora sektionerna kommer efter två repetitioner av sektion ett, och efter sektion två
återkommer sektion ett igen. Här och var är styckets huvudtema instoppat och fungerar som
sammanförande länk mellan sektioner.
Styckets huvudtema är inte någon specifik persons tema utan jag ser det mer som ett
återkommande interlud, ett ledmotiv för hela historien – lite samma funktion som den
kommenterande kören skulle kunna ha i en klassisk operaföreställning. Temat är skirt,
romantiserande vemodigt och har en keltisk touch som jag tror härrör från det faktum att jag
att jag de senaste två åren spelat en del folkmusik från de brittiska öarna, och jag tycker
mycket om det tonspråket.

Ledmotiv Sailor’s Wife

26

Att arrangera det här stycket var en stor utmaning, mycket bara på grund av dess längd. Det
ställde oerhörda krav på mig som arrangör att skapa variation och uppbyggnad. Jag försökte
göra detta genom att disponera ensemblen på olika sätt över tid, ändra texturer och densitet,
inte skriva för mycket, hitta olika sätt för mig själv att kompa, ändra de tekniker jag kan (arco,
pizz, olika typer av slagverk, flageoletter), rytmiska motiv kontra bakgrunder, huruvida
sångarna sjunger samma rytm som mig eller ej osv.
Ibland har jag försökt beskriva den textliga handlingen i musiken rent bildligt. I
introduktionen tänker jag mig att violin II-linjen som rör sig fram och tillbaka på en ters
avstånd är som kluckande vågor. Jag låter ett klockspel symbolisera vattendroppar när jag lite
senare sjunger “out on the waves”. När virveltrumman kommer in är det för att handlingen
närmar sig tiden för skeppets avfärd och hon ser sjömännen sättas i arbete. Under stormdelen
har jag använt mig av glissandon, flageolettglissandon och ett våldsamt tremolo på de lägsta
strängarna, och i nästa sektion när han äntligen kommer tillbaka har jag porträtterat det
genom en liten duett mellan sång och cello

Introduktion Sailor’s Wife
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Klockspel som vågor, Sailor’s Wife
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Virveltrumma, Sailor’s Wife

Sång/Cello-duett, Sailor’s Wife
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”The Storm”, Sailor’s Wife
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I arrangemanget har jag sträckt mig något längre än vad jag tidigare gjort och använt vissa
alternativa spelsätt såsom flageolettglissandon, en typ av glissando som kallas för “seagull”
(fiskmås) och knackande på instrumentkroppen. Tekniker som sådana har jag kommit i
kontakt med vid flera tillfällen tidigare i mina kompositionsstudier, men det var först nu som
jag verkligen kände att jag hade verktygen för att få in det i min i övrigt förhållandevis tonala
och “traditionella” musik. I framtiden är jag intresserad av att utforska det medlet ytterligare
och experimentera med alternativa spelsätt för mig själv på harpan, försöka finna nya ljud
inom ensemblen och vidga spektrat. Det var som att jag i arrangemanget på Sailor’s Wife
insåg att singer/songwriter-musik och moderna speltekniker kan gå hand i hand.
Detta stycke är det mest omfattande kompositions-/arrangeringsarbete jag har gjort specifikt
för den här konserten. Det var en stor dag när jag tog bort fliken med sjötermer på engelska
från min dator efter ett och ett halvt år.

6.7 On the Other Side of the Sea
Mitt liv har förändrats mycket sen jag valde att åka över Atlanten till Denton, TX. Under
hösten var det så många nya intryck och så mycket skolarbete att ta tag i att jag nästan inte
komponerade något nytt över huvud taget. Ibland kände jag mig lite sorgsen över det
eftersom komponerandet alltid varit en viktig del av mitt välbefinnande, men jag accepterade
snart att det var en fas i livet när det helt enkelt var andra saker som behövde upplevas. I
november kom dock denna text och melodi till mig när jag satt och spelade harpa: “On the
other side of the sea in a land where bodies are free, where the sun lies in pink skies I woke
within a dream”. En annan sak som gör att jag är mycket tacksam över att jag fick åka hit är
att det gjorde att jag träffade min nuvarande pojkvän Aaron. Den här sången är mitt försök att
beskriva det ljusrosa fluffiga tillstånd som mitt hjärta befunnit sig i sedan vi träffades.
Jag skrev klart texten på flygplanet på vägen från Sverige tillbaka till USA och Kalifornien,
där jag skulle träffa honom och hans familj igen efter att ha varit hemma i två veckor över
julen. Resten av låten skrevs klart under slutet på jullovet och den enda svårighet jag
upplevde med detta var att bestämma mig för vilka ackord jag faktiskt skulle använda i den
sista delen. Arrangeringsmässigt är den här inte allt för komplicerad heller. Jag inspirerades
av den klassiska “pop-stråk” metoden á la Coldplay med synkoperade unisona rytmer. Det
finns en fyra takters mellandel med en melodi som jag tänker mig låter som något man skulle
stå och kula från en fjälltopp som först spelas av viola, och som jag sedan i slutet gör en
sång/violin-duett utav.

31

“Pop-stråk”, On the Other Side of the Sea

“Fjäll-tema”, On the Other Side of the Sea
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Det var svårare än vad jag trodde att det skulle vara för oss att få ihop det rytmiskt,
framförallt i slutet då tempot ofta rusade iväg. Om vi hade haft mer reptid hade vi säkert
kunnat jobba mer med det, men med den lilla tid jag hade var det betydligt mer brännande
saker som behövde tas om hand.

7. Om att komponera
7.1 Signatur
Jag frågar mig själv igen: vad är det som karaktäriserar min musik?
I processen för att komma fram till någon slags kärna i detta har jag funderat på hur musik
egentligen kommer till i själva skeendet av skapande. Det finns såklart olika sätt att gå till
väga när det kommer till att skriva musik. Den typen av musicerande/komponerande som jag
eftersträvar är den som kommer av att man bara mentalt “öppnar upp flödet”. Jag tror att vi
genom att studera olika typer av musik på detaljnivå bearbetar information som sedan blir en
del av vårt personliga musikaliska vokabulär. Utan att vi alltid är medvetna om det utrustar vi
oss själva med nya verktyg. Jag tror att det som kommer ut om vi lyckas “lyssna” till musiken
inom oss på ett ärligt och öppet sätt är en organisk blandning av allt vi någonsin hört
kombinerat med vår egen person. Jag tror att det även är det som har varit avgörande i hur
musik har utvecklats genom tiderna. Jag tror att vi ger oss själva byggstenar att arbeta med
genom att ta till oss det material som redan finns tillgängligt, och att vi sedan omedvetet eller
medvetet kan börja applicera detta i vårt musicerande. I slutändan tror jag dock att det krävs
att vi släpper oss själva helt fria. Genom att “öppna upp” och “lyssna” kan vi låta den inlärda
informationen blandas med något som är oss själva – som kan vara vår uppväxt, bakgrund
och person. Det är då det kan blandas till ett helt unikt resultat.
Jag visste på förhand att min musik skulle kunna låta som Joanna Newsom men ändå inte
riktigt. Jag visste att jag ville skriva stråkstämmor i samma stil som Ravel men hade inga
riktiga verktyg. Jag skrev i en tidig anteckning på frågan “vad är kärnan?” svaret “snirkliga
texter” men jag håller inte med om det längre. Jag upplever inte mina texter som speciellt
snirkliga. Ofta går de dock i ett progressivt flöde vilket kan göra att de upplevs som mer
komplexa än den typiska “vers-refräng”-strukturen.
Jag funderade över mitt sätt att lyssna på musik och hur jag upplever den. Min
uppmärksamhet dras nästan alltid i huvudsak till det tonala – till melodier och tonmaterial.
Jag tror att själva tonspråket i melodierna och harmoniken kan vara det som definierar kärnan
i min musik som starkast. När jag tänker efter vore det är inte så konstigt om det är så. Mitt
djupast rotade instrument är min röst, och rösten som instrument har varit oerhört närvarande
genom hela mitt liv. Rösten är enstämmig (strupsång ej räknad) och traditionellt bärare av
melodier. För mig känns det därför väldigt naturligt att jag skulle dras till melodi och tonala
förlopp.
Efter att jag konstaterat att melodik nog har en nyckelroll i vad som utgör signaturen i min
musik började jag fundera på vilken typ av melodier jag tycker om att lyssna till. Det jag
kommit fram till är att jag dras till: stora och iögonfallande intervall, kantiga konturer,
melodier som indikerar en utsvävning från tonarten eller som kan föra tankarna till en
parallellt pågående tonart (ofta genom brutna treklanger), icke förväntade toner, melodier som
innehåller någon sorts tema (eller “hook” om man så vill) . Jag tycker om melodier som
innehåller någon sorts spänningsmoment, men de kan ändå vara repetitiva.
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Jag har lyssnat mycket på konstmusik, främst från 1880- till 1970-talet, och det tror jag har
påverkat mitt förhållningssätt till melodi. Ibland har jag tyckt att det känts konstigt att jag
skriver så pop-liknande när jag även tycker så mycket om betydligt mer intrikata klanger. På
något sätt tror jag att faktumet att jag tagit till mig så många förhållandevis “utmanande” ljud
gjort att jag delvis suddat ut min medvetenhet om vad som “passar in” i vissa ramar. Det har
gjort att jag automatiskt kan höra melodier som sträcker en tå (eller ibland en hel fot) utanför
“den harmoniska lådan”.
Ibland reagerar folk (lärare och liknande) på det. Framförallt sen jag kom till UNT har jag vid
ett flertal tillfällen fått höra av min arrangeringslärare att saker jag skrivit som jag “hört i mitt
huvud” absolut inte passat in i sammanhanget. Jag har aldrig hållit med om detta när ämnet
kommit upp. Det som läraren exemplifierar har låtit helt rimligt för mig. En populär
kommentar som jag fått här är “I think what you MEANT to write was this —”. Jag har skrivit
tillräckligt mycket musik för att vara säker på vad jag gillar och vad jag vet “kan funka”. Vid
de tillfällena har jag sagt till läraren som det är – att det för mig låter helt rimligt (om än lite
kantigt kanske) och att det var precis det som jag menade att skriva. I USA är det väldigt
ovanligt att man som student säger emot sin professor, vilket gör att det har varit väldigt
intressant att möta den generella stämningen bland de andra i klassrummet vid dessa
tillfällen…

7.2 Balans
Balans är ett otroligt viktigt ord för mig när det kommer till komposition och arrangering. Jag
väger hela tiden andningar, frasers början och slut, dynamiska kurvor och huruvida det jag
skrivit hjälper eller stjälper det som ska föreställa någon slags förgrund. Jag försöker hela
tiden jobba med texturer – förhållandet mellan röster och sektioner i ensemblen. Detta är
något jag alltid har tänkt på, men det är först nu det senaste halvåret då jag har studerat
orkestrering som jag förstått att det är de koncepten som jag faktiskt jobbat med. Inom
orkestrering pratar man om förhållandena mellan till exempel de olika instrumentgrupperna,
olika individuella röster eller en solist och orkestern. Alternativ på förhållanden kan vara:
melodi med ackompanjemang, två individuella röster av lika “värde”, att två stämmor spelar
samma sak men den ena ornamenterar/förändrar lite grann (och detta behöver inte vara två
röster utan kan röra sig om orkester/solist eller två instrumentkörer), full unison,
mikropolyfoni, statisk ljudmassa med mera.
I fallet med arret på till exempel Scene of the Crime har jag vägt stråkkvartetten mot sångarna
i förhållande till solisten som i detta fall är mig själv. Ibland går melodin i samma riktning
som stråket, ibland som sångarna. Ibland ackompanjerar stråket, ibland sångarna. Ibland är
sångarna förgrund för stråket och vice versa. Separata kontrapunktiska linjer rör sig även
inom stråket, så dessa kan också ha olika förhållanden. Det blir tydligt för mig att detta är en
hel vetenskap, och alternativen är många. När jag skrev detta tänkte jag inte på det med de
orden utan jag försökte bara föreställa mig en balanserad och variationsrik ljudbild. Sedan
sjöng jag i princip varje stämma innan jag noterade dem.

7.3 Deadlines
Deadlines är något som förmodligen alltid kommer att vara plågsamt närvarande i det
musikeraktiva livet, men det är onekligen en mycket stark drivkraft. Att ha kort om tid får en
att inse vikten av prioritering. Man har inte tid att väga alternativ fram och tillbaka i
oändlighet alltså väljer man bara det som känns bäst för stunden. På så sätt kommer man
automatiskt vidare. Man har heller inte tid att värdera det man skriver vilket är en otrolig
styrka (även om hela stressmomentet såklart kan vara väldigt påfrestande). Mycket av den
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musik jag presenterade i min examenskonsert har fått ligga och gro under en väldigt lång tid
just på grund av frånvaron av deadlines. Det har nog har varit bra för musiken på många sätt,
eftersom det har gett mig tid att utvecklas rent tekniskt vad gäller harpspel och arrangering i
takt med att mitt komponerande utvecklats, men i slutändan behövde jag en trigger som
hjälpte mig att fatta beslut – vilket blev tidsaspekten. Det fanns helt enkelt inte tid att vela
längre.

8. Den administrativa delen
Jag tycker att den administrativa delen av att vara musiker är den absolut värsta, och om jag
hade råd att anställa en person som kunde sköta allt sådant åt mig skulle jag göra det på
direkten. Det är så många faktorer som man måste ta ansvar över! Om man bortser från hela
aspekten av att boka gigs och sköta kontakten med arrangörer, eftersom det ändå inte var
aktuellt i detta renodlande examenskonsertsammanhang, var det ändå många saker som jag
fick ta ställning till:

8.1 Lokal
Valet fall på Voertman Hall på UNT som är en av de två vanligaste rummen för konserter
med klassisk musik. Vanligtvis är akustiken där för stor för traditionell jazz men eftersom
min sättning ändå drar åt det mer klassiska hållet kändes det mer passande att vara där än i
den betydligt akustikfattigare Kenton Hall, där de flesta jazzkonserter hålls.

8.2 Funktionärer
UNT tillhandahåller inte konsertvärdar för studentkonserter så jag frågade en handfull vänner
om de kunde hjälpa till med att öppna/stänga dörrar, tända/släcka salongsljus, lyfta fram
notställ med mera. Det var något av ett stressmoment att behöva ge praktiska instruktioner till
folk tio minuter innan konsertens början, men allt gick bra och det är jag tacksam för.

8.3 Programblad
Tre veckor innan konserten fick jag skicka in all programinfo till den enheten på UNT som
trycker de formella programbladen. Det enda som var en svårighet med detta var att jag
behövde bestämma programordningen innan vi haft ett enda rep med ensemblen. Jag är nöjd
med hur programflödet tog sig, och på baksidan skrev jag även programkommentarer till
varje inslag.

8.4 Inspelning
UNT har en mycket bra ljudenhet som även kan erbjuda liveklippt video från tre kameror i
Voertman Hall. Priset är dock en faktor att ta hänsyn till, och det får mig att uppskatta de
resurser man får ta del av “gratis” som student på KMH betydligt mer. Jag betalade $100 för
att ha livetekniker på plats som skötte ljudet och $150 för att få ljud- och videoinspelning. Jag
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måste säga att det var värt pengarna. Jag har aldrig tidigare känt mig så lugn på en
soundcheck och jag är otroligt nöjd med kvalitén jag fick på inspelningen. Det är ett
professionellt visitkort som jag kommer att kunna använda flera gånger framöver. På plats var
en huvudtekniker och två roddare för uppsättning av mickar och mixning i lokalen, och
förutom detta även två personer på plats som tog hand om inspelningen nere från studion. Att
inte behöva rodda med ljudet själv var något som hjälpte mitt eget fokus väldigt mycket.

8.5 Affisch
Min vän John Sturino var schysst och gjorde layouten till en affisch gratis åt mig. Hans val av
tema Sverige/harpor kunde ju inte bli fel. Jag var inte ute efter något spektakulärt, bara något
som jag kunde sätta upp runtom på campus för att folk skulle få reda på att konserten hände.

8.6 Fotograf
En annan bekant, Sopon Suwannakit som är pianist men också fotograf, var på plats under
konserten och tog bilder. Det blev många fina som jag också kommer att kunna använda vid
flera tillfällen framöver. För detta betalade jag $40.

8.7 Bokning av repetitioner
Att koordinera nio personer med helt olika, intensiva scheman är sannerligen en mardröm.
Jag brukar tycka att det är jobbigt att boka repetitioner rent allmänt. Jag känner det alltid som
att jag är irriterande och tar upp tid för den andra personen (vilket ju inte är helt logiskt
eftersom personen har gått med på att spela på vad det nu är som ska göras, och därför
rimligtvis inte borde tycka att repetitioner är en fruktansvärd idé). Detta fall var extra svårt
eftersom flera av de repetitioner vi lyckats boka i ett tidigt skede sprack. Mirakulöst nog
lyckades vi dock till slut få ihop tillräckligt med tid. Även om det så klart hade varit trevligt
med ett eller två rep till är jag nöjd med vad vi hann göra av den tiden vi hade.

8.8 Utskrift av stämmor
För att blidka klassiska musiker som ställer upp på icke-traditionella projekt gjorde jag
fläckfria stämmor som jag sedan gick och tryckte ut i ett något större format på tjockare,
gräddgult papper. Totalt betalade jag $30 för utskrift av både stämmor och affischer.

8.9 Mottagning
Man hade kunnat ha en arrangerad mottagning med snittar och hela den biten i något av de
därtill avsedda rummen på UNT, men jag hade helt enkelt inte varken tid eller ork att ordna
med det. Istället bestämde vi att alla som ville gick till pizzarestaurangen Mellow Mushroom
efter konserten, och det blev en mycket lyckad och trevlig tillställning.
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9. Slutreflektion
Jag har ofta känt mig vilsen i att faktumet att jag spelar harpa och sjunger inte passat in i min
övriga “jazzvärld”. Jag har ibland känt det som att jag förr eller senare kommer att behöva
göra ett absolut val, som att de två sidorna av min musikaliska personlighet inte skulle kunna
samexistera.
Genretillhörigheten, eller snarare bristen på genretillhörighet, är något som jag fortfarande
måste förhålla mig till ofta, och jag tror att det nog kommer att finnas där mer eller mindre
genom hela livet. Jag har dock insett att jag kan välja om jag vill se det som en tillgång eller
ett hinder. Ja, det är svårare att profilera sig i branschen om ens profil är mångtydig. Ja, det
går att ha en bred, varierad musikalisk profil. Ja, ens profil kan vara faktumet att man har
”många strängar på sin lyra” (ha-ha). Allt eftersom folk som jag jobbar eller studerar med
inser att jag har ett flertal rätt olika saker som jag pysslar med har jag fått fler och fler
förfrågningar om spännande samarbeten där jag inte har samma roll varje gång. Tidigare
kunde det göra att jag kände mig förvirrad om jag ena dagen skulle ha rollen som sångerska i
ett fusionband och nästa skulle spela harpa i ett kammarmusikaliskt sammanhang. Numera
tycker jag snarare att just den grejen är det som gör min musikaliska vardag som roligast. Jag
antar att det även kan ha att göra med faktumet att jag mognat och utvecklats – dels inom de
individuella områdena men också som ”hel person” och musiker. Jag vill vara kapabel att ta
olika roller i olika sammanhang, och jag tror att folk som jag jobbar med kan se det som en
styrka att jag är mångsidig snarare än något som skapar otydlighet.
Jag ska inte sticka under stolen med att jag fortfarande tvivlar ibland, som så många andra.
Ibland kan det kännas som att jag på grund av min mångsidighet och den tid som jag
spenderar på att utveckla olika kvaliteter gör att jag istället aldrig blir riktigt bra på någonting
(sjunga jazz stilistiskt, hitta sångens roll i moderna jazzstilar, improvisation över mer eller
mindre komplexa ackord och fri improvisation, harpspel rent tekniskt, klassisk interpretation,
nya tekniker och spelsätt, improvisation på harpa, komposition och textförfattande,
arrangering i jazzkontext, arrangering i klassisk kontext, komposition och orkestrering för
stora ”klassiska” ensembler, ljudkollage och produktion (denna bit har jag faktiskt släppt
delvis under senaste året), kvasi-klassisk sång osv.). Samtidigt vet jag att det inte är sant.
Livet är ett konstant lärande och allt eftersom jag blir bättre inser jag hur mycket det finns
kvar att utveckla. Att ha många spår gående parallellt behöver inte bara vara negativt. Genom
att utveckla dem alla simultant kommer jag gradvis att få ett ännu vidare spektra av vad jag är
kapabel till, och på så sätt kommer jag förhoppningsvis kunna berika mitt musikerliv.
Som jag nämnt tidigare är jazzutbildningen på UNT ofta sedd som konservativ, men det
hindrade mig inte från att göra den typen av crossover-projekt som jag visste att jag ville göra
redan innan jag kom hit. Att det blev som det blev har mycket att göra med faktumet att
övriga avdelningar på UNT College of Music har professorer som är både nytänkande och
framåtsträvande. Jag har under året spenderat en del tid på Institutionen för komposition och
dirigering i och med mina kurser i instrumentering/orkestrering. Studenterna på den
institutionen är ofta oerhört progressiva och blir dagligen ledda i nya riktningar av ett antal
mycket inspirerande och kunniga professorer. Även min harplärare Dr Jaymee Haefner har
haft stort inflytande genom sitt stora engagemang och öppna sinne för nya potentiella
användningsområden för harpan.
Alla delar i min musikaliska personlighet kan samexistera, men de behöver inte utövas på
samma gång. Mitt harpkoncept som jag har arbetat med i det här examensprojektet är en del
av det (och den del som förmodligen känns allra viktigast för mig) men det gör inget att det
finns delar av det som jag vill göra som inte passar in i just det här projektet.
Jag är otroligt glad och tacksam för den här konserten som jag har genomfört. Äntligen känns
det som att jag har hittat ett format för mitt arbete med harpan. Jag har blivit en bättre musiker
och artist, utvecklat och finslipat min komponistiska stil, fått möjlighet att arbeta med
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musiker som jag inledningsvis inte kände så väl och som dessutom har annan nationalitet än
jag, och sedan fått möjlighet presentera produkten i en fin konsertsal. Målet var att göra en
konsert på hög konstnärlig nivå där jag presenterar mina bästa kvaliteter, och det var precis
det som hände.
Detta projektarbete har gjort att jag nu hittat en tydlig produkt som jag vill jobba med. Så
småningom tänker jag mig att det ska bli en skivinspelning med tillhörande officiell lansering.
Min framtid har även förändrats rent praktiskt på så sätt att jag genom konserten blev antagen
till den högt ansedda diplomutbildningen Graduate Artist Certificate in Music Performance
här på UNT. Det gör att jag får möjlighet att studera i Texas i ytterligare två år, och därmed
får både tid och resurser att utvecklas musikaliskt. Förutom detta har jag genom mina studier
detta sista år, och genom projektet, utvecklat min förmåga att instrumentera. Jag har även fått
större tilltro till min egen kompetens som musiker, kompositör, bandledare och artist.
Att känna att jag kommit ett steg längre med harp-singersongwriter-projektet gör att jag nu
känner mig inspirerad att fortsätta utveckla det i mitt liv som musiker. Jag har även fått nya
ideer, mycket tack vare Dr Jaymee Haefner, för hur jag kan utveckla mitt harpspel både rent
musikaliskt och med hjälp av alternativa speltekniker och liknande. Framförallt detta senaste
år har även fått mig att inse att det inte är en svaghet att jag är mångsidig och vill göra många
olika saker. Jag hoppas kunna fortsätta utveckla och jobba med alla parametrar av min
musikaliska personlighet. Jag tror att det är lite på samma sätt som med frågeställningen långt
tidigare i denna text om huruvida jag har rätt att programlägga Svit för sång och fagott bland
alla harplåtar – det är fortfarande jag, även om musiken tar sig uttryck på olika sätt. Jag tror
att det är en kraft stark nog för att det ska lysa igenom.
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10. Referenslista
10.1 Böcker och material jag har studerat
Adler S. The Study of Orchestration, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, Inc.;
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Bartok B. String Quartet No 4 (1928). Stråkkvartett.
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Prokofiev S. Sinfonia Concertante i E moll, Op. 125 (1952). Cellosolist och orkester.
Ravel M. Le Tombeau de Couperin (1917/1919). Piano/arrangerad för orkester.

10.3 Arrangemang som jag gjort av pianostycken
Chopin F. Polonaise i Ass dur, Op. 53 (1842). Av mig arrangerad för blåskvintett.
Prokofiev S. Piano Sonata No. 5 i C dur, Op. 38 (1923) och Op. 135 (reviderad 1952-53). Av
mig arrangerad för brasskvintett.
Ravel M. Jeux D’eau (1901). Av mig arrangerad för kammarorkester.
Ravel M. Sonatine (1903-05). Av mig arrangerad för stråkkvartett.

10.4 Körmusik
Något som även spelat en betydande roll är all den körmusik jag har sjungit, och på så sätt
även fördjupat mig i under årens lopp. Framförallt skulle jag vilja nämna min delaktighet i
Mikaeli Kammarkör under ett och ett halvt år 2013-2014, då vi framförde verk såsom:
Britten B. A Ceremony of Carols, Op 28 (1942)
Britten B. Five Flower Songs, Op 47 (1950)
Britten B. Hymn to St. Cecilia, Op 27 (1942)
Britten B. Sacred and Profane, Op 91 (1975)
Dyrud T. Lovesong II (2004)
Martin F. Mässa för dubbelkör (1922-24/26)
Nystroem G. Huru skön och huru ljuv (1966)
Rachmaninov S. Vigilia, Op. 37 (1915)
Schönberg A. Friede auf Erden, Op. 13 (1907)
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11. Texter
11.1 Box of Secrets
In the deepest of my inner lies an unknown box of secrets
Nobody knows where it is hidden and the key is guarded by a dragon
It contains a bunch of frightful things listed on a piece of parchment
It's a list of things that I'm afraid of and it's getting more and more additions
The lightning and the darkness and some supernatural stuff
The forest and the weapons and the fear of losing those I love
Clearly written at the very top, the one thing that goes above all
Is the feeling that someone wants my head, like I walk around in constant danger
Too scared to feel secure and always checking on my back
Afraid to meet the person who would grab his knife and stab my neck
Wishing you were here more than I'd ever guessed
Know why I'm alone but not missing you less
If you just would be here tonight by my side I would never run, wouldn't need to hide
You would tell me stories of kingdoms and crowns and of ponies and diamonds and pretty
pink gowns
Everything would be just like before, like we’d never gone through the terrible war
So, when I was sitting in this window looking up at the tremendous sky,
suddenly a flash of light and then a roaring boom and darkness filled my sight
The secret list of fears crept up and planted all its sprouts inside my brain
Couldn't help but feeling lost and lonely and exceptionally doomed and fey
In the pouring rain the only thing that I could really se was that familiar face of he who snaps
his fingers loud and clear and tells me I am only human to fail
Realizing the only reason I can breathe is 'cause you are my oxygen, and if I would be the sun
then you would just simply transform into hydrogen
Running through my mind as I lay by your side
Searching through my mind as I'm watching you cry
I am searching for you, hiding from you, looking for you, running from you
Circles moving, acid burning. Circles moving, winds are turning now
Across the field, I'd never be afraid no, no, not I
Holding the lily tight in my left hand and then I see out of the cloudy sky, it's a beam of light!
And my eyes catch the most beautiful thing I've ever seen, waiting for me as I have been
waiting all my life
And she constricts my fingers and then I'm forever bound
Tied to her colored strings and we stay alive making a common body just for us
And I'm blessed – this is it and she caught me
And her strings give me wings
I can breathe and I'm not afraid anymore
But then I see I'm not at all alone in the field, no I'm surrounded by a thousand people who
just stare at our delight
And I get freakin' scared, so ashamed, and I don't think I've ever felt so exposed in all my life
I wanna defend myself, so I pull my fingers back and the connection's broken and then I see
I am stuck in a maze and I'm captured
And my wings were just strings, I can't fly and I'm trapped here
In the deepest of my inner lies an unknown box of secrets
No-body knows where it is hidden, and the key is guarded by a dragon
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The only thing I asked from you was that you'd stay with me
I don't care what we are as long as you would just be here with me
'Cause you're the only one I'd ever show the lily,
I kept her safe and locked her in until you come and meet me there

11.2 Scene of the Crime
Re-emerge at the plain, seems I got here in vain
I can’t pretend that my conscience will be outrun
And what we did can never, never be undone
Every single trace that I found – all was scattered around
All of the things I never felt can never break my heart
All of the hopes I’d never get could never fall apart
Every day is new but yet I know it all from the start
It’s just easier that way
That’s why I turn around and walk away
At the scene of the crime, feels like going back in time
Through the blinds seep lights from the street
The movie plays again and again and again and again on repeat
The more I see the harder it gets as I contemplate my regrets
Try once again to run away, far away from the past
Thought I had led those shadows astray but ran straight into their blast
I wish we could leave this disarray ‘cause really – the sky is vast!
Wish that some day in time I will forget the scene of the crime

11.3 Lost to You
I’ve heard what you’re like, there’s no need to hide it
And I know how you strike: smooth as you’d play it
It’s hard to resist your persuasion
And as soon as we kissed the train left the station
Your skin has a scent that’s intoxicating
Your gaze so intent was worth all the waiting
But I’ve been told about your ways – they’re not very appealing
And so I tried for all these days to forget what I’m feeling
But it all disappears when I see you again
With your sweet smile and neat moves you blow me away
It seemed so simple when you were here
But now I guess it wasn’t all that clear
I’m doubting if I knew you at all
Who was this man for whom I’d almost fall?
You left at dawn, said “See you later”
And since your traveling goes on I guess I’ll just wait here
And so it appears I might be one of the others
Although I desperately hoped I wasn’t one of the others
But it all gets so clear when I see you again
That no other will do, no there’s no other way
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I therefore surrender, the white flag up high
I truly surrender, ‘cause did you know
I am lost to you
I am lost to you, and you play for me
And I know this must all be a dream
For how could you be real? But you are
And I just wanna shout
I am lost to you

11.4 Svit för sång och fagott
I.Till vattnet
När allt är som plötsligast vänt upp och ner
Då alla korten ligger på bordet och det enda som finns kvar av mig är spillror
Vilka jag provisoriskt fört samman med silvertejp
Då går jag till vattnet, till havet
Sätter mig på en bänk och grumlas i det grå
Tittar på fåglar som svävar i en kuliss av moln
Försöker att förstå att allt har förändrats
Jag har levt i en dröm och själva ovissheten var det enda drömmen kunnat livnära sig på
Brinner av en oförklarlig längtan
Att göra något som jag inte brukar
Förbipasserande och andra motionärer vilka perifieras bort till förmån för mitt huvud
Här vill jag alltid vara, där det plaskar och luktar bräckt
Där solen värmer och vinden svalkar
Idag insåg jag hur inte redo jag är
Inte än, låt mig få vänta lite till
Låt mig vara helt säker på att silvertejpen kommer hålla
Och att jag inte går i tusen bitar vid dina fötter
Lyssnar på flygplan och kvartsstaplingar
Tittar på blinkande mastar och en nu övergiven himmel
Tittar. Lyssnar.
Då går jag till vattnet, till havet

II. I en kuliss av moln
Jag, jag drömde
Jag drömde att vi gungade
Drömde att vi gungade ofattbart höga vågor genom luften i en stor okontrollerad storm
Som vi ändå tillsammans gav oss ut i
Och vi skrattade tillsammans – åt vår egen våghalsighet, spänningen, det oförutsägbara
Jag vet inte längre vem jag sjunger om,
Om jag sjunger om dig eller om jag sjunger om någon annan
Sjunger om ingen. Ingen?
För på nåt sätt känns det som att det alltid blir det ena eller det andra
Du eller ingen
Och oftast blir det ingen, när du inte finns tillgänglig
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Men, du är nära när vi gungar ofattbart höga vågor genom luften
I en kuliss av moln

III. En oförklarlig längtan
Spegel, spegel, spegelblanka vatten
Säg vem som vackrast i landet är
Spegel, spegel, spegelblanka vatten
Säg vem som vackrast i landet är
Nej, jag vet redan vem som är
Ja, jag vet vem som är
Han trädde utan förvarning in i mitt liv
Ungefär lika stillsamt som en meteor spränger sig genom atmosfären
Vad var meningen med det?
Att finna sig själv på samma plats där man en gång började.
Som om inget hade hänt, och man absolut inte åstadkommit något alls,
Spegel, spegel – fastän man har det!
Man har gjort som en loop i en berg- och dalbana,
Upplevt stormande känslor och slutligen kommit tillbaka dit man var!
Spegel, spegel, spegelblanka vatten
Samma, men ändå ny
Färgad blå av en oförklarlig, oförklarlig längtan
Oförklarlig längtan, längtan
Om han bara vore lite närmre
Om jag kunde sträcka ut min hand och röra vid honom
Om han ändå vore lite närmre
Spegel, spegel, jag brinner av en oförklarlig längtan
Hur länge ska jag vänta?
Jag kommer att förgås av längtan
En oförklarlig längtan
Spegel, spegel

11.5 Turned Into a Bird
I never thought I’d win, I packed up and resigned
Oh but the scent of your skin has made me lose my mind
Turned into a bird, ravished by your sight
I feel like a pole magnetic to your jaws
And now I’ve lost control since the day I was
Turned into a bird, with a trembling heart
Baby if I tell you how I feel, could you really handle how I feel
Baby when I tell you how I feel
Would it make a difference how I feel Baby, if I tell you how I feel
Sure you wanna know just how I feel?
Soothe my bones with your every touch, so close and oh so warm
Grasp at my heart and make me clutch and that’s when I transform
Into a bird, a tiny swallow, happy and erratic
Darling do you dare to follow?
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Baby if I tell you how I feel, could you really handle how I feel
Baby when I tell you how I feel
Would it make a difference how I feel Baby, if I tell you how I feel
Sure you wanna know just how I feel?
Our future is blurred, but darling there’s a place for us
I walk on undeterred since I was
Turned into a bird by your trembling heart

11.6 Sailor’s Wife
I don’t really remember why I went down to the docks that day
The air was clear and the sun stood high when I somehow was led astray
At a distance I could hear the noises just as I caught a glimpse of her bow
Drawn towards them unknown voices I stalked nearer like a doe
While observing the navy crew their young captain caught my eye
Golden hair and a peacoat so blue, brawny arms on which one could rely
I was caught in the most surreal reality, as if balancing on a string
He taught my heart the glowing rhapsody of a never-ending spring
Out on the waves, so slowly we bobbed
On the velvet watered lake – did you hear how my heart throbbed?
Oh but I’ll never forget the sun, how I watched the glimmering sea
In a dinghy with the one who had chosen to be with me
At that moment I just felt so sure all I’d ever wish was for him
I’d be fully prepared for the life as a sailor’s wife
And I’d never be scared once I knew that he loved me
Completely prepared for the life as a sailor’s wife
If he would let me try we’d see years go by
Overwhelmed by the scent of the trees and the softness of the air
It felt as if I’d glued my gaze to the texture of his hair
He reached out and took my trembling hand in a firm and steady grip
He said: “I’m sure you know right where I stand, but I’m bound to follow my ship
I can’t take you ‘cause nights will be long and your spirit gets weary and worn
But I promise that if you stay strong I’ll be back before he’s born”
I knew time was running out when I saw their sun bleached dungarees
Then I heard the coxswain shout: “Let us take her back overseas!”
Oh but I’ll never forget that kiss, how he grabbed my face and drew me near
In that moment of eternal bliss he reached down and whispered in my ear:
“Are you fully prepared for the life as a sailor’s wife?
You must never be scared, just remember I love you
Completely prepared for the life as a sailor’s wife
I’ll be back someday, but now it’s time to hoist away”
And so they left, I’m a sailor’s wife
What a storm, how it went, oh how vast its extent
Blown away, gone astray, never had I ever felt that fear before
Fear for both of us, we were left and waited for your return
I see your face in every cloud
Never could I go with you on the sea
This would not have been had you stayed with me
Little did I know, nothing ‘bout the sea
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But I swear those waves had never been seen before, not by anyone
Every wind was screaming into my ears your name
I heard your precious voice
In the stillness of the morning light, in my prayer for some sort of sign
Steadfast but with lips so tight I watched the horizon’s unmoving line
Unaware of the seagull next to me I suddenly noticed my feet were wet
We almost thought what could not be, but then we spotted her silhouette
Once they’d tied up the braces and stays you crossed the gangplank down to the quay
When I fell into your embrace all my tears were thanks to the sea
Oh the weeks were flying by when I had you for my own
Summer ended with a sigh and the boatswain’s call was blown
And though I knew you’d have to go away once again my heart was ripped in two
And I know I’ll watch the ocean every day ‘cause I can’t imagine my life without you
But I could never be fully prepared for the life as a sailor’s wife
And at times I’m awfully scared, but I wait ‘cause I love you
There’s nothing compared to the life as a sailor’s wife
On faith I rely ‘cause I know I’ll die as a sailor’s wife
[That was the story of the sailor’s wife
Bound to be waiting for the rest of her life
The sailor’s wife]

11.7 On the Other Side of the Sea
On the other side of the sea in a land where bodies are free
Where the sun lies in pink skies I woke within a dream
On the other side of the blue with our bodies fastened with glue
Can I be closer, yet closer, come closer to you?
I float on clouds above and sometimes can’t believe
That I would find my love, oh, over the blue seas
Darling, I found you on the other side
In the hidden space of my heart it has just been you since the start
It’s burning and yearning whenever we’re apart
I know you can’t be real, ‘cause how could I deserve to feel the things I feel?
Oh, here so close to your precious skin
Darling, I love you more than anything
On the other side, on the other side of the sea
In the promised land where the sun comes up for you and me
On the other side, on the other side of the blue
That’s where I found you
On the other side, on the other side of the blue
Sometimes I just love you so much I don’t know what to do
On the other side, on the other side of the sea
Oh, just stay there with me
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11.8 Engelsk översättning på Svit för sång och fagott
I. To the Water
When everything’s suddenly turned up side down,
when all of the cards are on the table
and all that is left of me is shattered into pieces
which I temporary re-attached with duck tape.
That is when I go to the water, to the sea.
Sit down on a bench and become cloudy in the gray,
looking at birds soaring through a backdrop of clouds.
Trying to understand that everything has changed –
I’ve been living in a dream and the state of uncertainty
was the only thing the dream could support itself on.
I’m burning with an inexplicable desire
to do something I wouldn’t normally do.
Passers-by and other joggers
who get pushed away to the periphery
in favor of my head.
This is where I always want to be,
where the waves lap onto the beach and it smells of brackish water,
where the sun warms and the wind cools.
Today I realized how not ready I am.
Not yet, please let me wait a little longer.
Let me be fully certain that the duck tape will hold,
and that I won’t get smashed into smithereens at your feet.
Listening to airplanes and quartals.
Looking at twinkling masts and a now abandoned sky.
Looking. Listening.
That is when I go to the water, to the sea.

II. In a Backdrop of Clouds
I, I dreamt,
I dreamt that we were swinging,
dreamt that we were swinging unimaginably high waves
through the air in a giant, uncontrollable storm
that we still decided to go out into.
And we were laughing together at our own recklessness,
the thrill, the unpredictable.
I no longer know who I am singing about.
If I’m singing about you, or if I’m singing about someone else.
Singing about no-one.
No-one.
Because for some reason it feels like it’s always either
one way or the other –
You or No-one.
And usually it’s no-one, when you are unreachable.
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But you are near when we are swinging
unimaginably high waves through the air
in a backdrop of clouds.

III. An Inexplicable Desire
Mirror, mirror, mirror in the water,
tell me who’s the fairest of them all.
Mirror, mirror, mirror in the water,
tell me who’s the fairest of them all.
No, I already know who is.
Yes, I know who it is.
He stepped into my life unannounced
about as quietly as a meteorite bursts through the atmosphere.
What was the meaning of that?
To find yourself at the exact same spot where you once started.
As if nothing ever happened,
and you have accomplished absolutely nothing,
mirror, mirror,
even though you have!
You’ve done like a loop in a roller coaster –
experienced rampaging feelings and finally
returned back to where you were.
Mirror, mirror, mirror in the water.
Just the same, but still new.
Dyed blue by an inexplicable, inexplicable desire.
Inexplicable desire, desire.
If only he would be a little bit closer,
if only I could reach out my hand just to touch him,
if only he would be a little bit closer..
Mirror, mirror,
I’m burning with an inexplicable desire.
How long am I supposed to wait?
I will perish from desire.
An inexplicable desire.
(That is when I go to the water, to the…)
Mirror, mirror.
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12. Bilagor
12.1 Programkommentarer
Box of Secrets – this is a song that’s been around for quite some time.
It contains three images:
1. A wooden box in which you can put whatever you want to keep hidden.
2. A stormy night – with flashlights and thunder, and rain coming in through the open
window.
3. The most amazing green field anyone could imagine.
Scene of the Crime – after coming back to the place where I once did something I wasn’t
very proud of, I was experiencing what it feels like to face the consequences of one’s less
considered actions. I wrote this song immediately afterwards. I was very inspired while
writing the string arrangement, and it made me want to write more things like that.
Lost to You – around late August-November 2013 I was in this phase where I was very
inspired and heard a lot of things inside my head but never came around to finish any of it.
The main part of this song was written by then, but it took me a very long time to figure out
how to glue those split pieces together.
Suite for Voice and Bassoon – originally written for myself and my good friend Johan
Segerman, this piece marks a new direction of my composing. In 2012-2013 I wrote a 90
minute suite called Neptunus which featured the first movement of this piece, and then the
second and third movements were added last spring to be performed at Johan’s senior recital.
The lyrics were written at a time when I was very sad, sitting on a bench by the water
smoking a whole package of cigarettes. And then the composition process was just me
listening to my head, singing the words the way I heard them.
Turned Into a Bird – in a very excited and happy time last spring I had this hook from
Beyonce’s tune Bootylicious stuck in my head, and to get rid of some of my excess energy I
said to myself that I was gonna write that tune, in 7/8. It was a well spent hour, and thankfully
it turned out to be something more than just Bootylicious in seven.
Sailor’s Wife – this is probably the tune that I’ve spent most time on. Inspired from what was
going on in my life in August 2013 I knew I had this whole story that I wanted to tell, but I
couldn’t really get the words together and didn’t know how it all would end yet. I’ve been
working on it little by little ever since, but it wasn’t until these last couple of months that I
really forced myself to get it together and I am so happy now that it’s finished. The plot is
basically about wanting to be with someone who won’t be able to be physically present for
most of the time.
On the Other Side of the Sea – deciding to go to America has resulted in one of the best
things that ever happened to me. This song is dedicated to my boyfriend Aaron.
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12.2 Affisch
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