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Musikalisk bakgrund 

 

 

 

Jag växte upp i en musikerfamilj i Motala. När jag var tre år gammal så fick jag en 
virveltrumma av min pappa och jag började ta lektioner på trumset vid fem års 
ålder. Hemma spelades bara jazzskivor då hemmet innehöll en gedigen samling av 
dessa. Min pappa är klassisk violinist och detta har helt klart präglad en del av hur 
jag ser på musik och komposition. 

    Med hjälp hemifrån övade jag efter bästa förmåga och när jag var 7 år fick jag 
göra mitt första offentliga framträdande på Charlottenborg Slott i Motala. När jag 
var 11 år räckte inte hemundervisningen till och jag fick den stora förmånen att 
studera privat för Petur ”Island” Östlund. 

 Efter högstadiet började jag på Södra Latin där jag träffade många musiker som 
jag fortfarande spelar med. Det var oerhört inspirerande för en kille ifrån Motala att 
bo själv i Stockholm och uppleva jazzlivet på närmre håll.  

  Detta var även första gången i mitt liv jag tillät mig att inspireras av någon annan 
musik än jazz och klassiskt. Jag hämtade ny inspiration från hiphopen och soul-
musiken.  

Jag försökte få så många intryck som möjligt efter skoltid och övade hela dagarna. 
På Södra Latin påbörjade jag även altsaxofonstudier för Jerker Lindström. Det har 
hjälpt mig enormt med harmonisk förståelse och ensemblespel. Eftersom trummor 
inte trakterar några toner så är det lätt att gå miste om en stor del av musikaliskt 
skapande. När jag komponerar använder jag sällan saxofonen primärt men det är 
den snarare än trummorna jag refererar till även om jag sitter vid ett piano och 
skriver.  

  Det har även hjälpt mig att utveckla mitt samspel med andra musiker. Det har 
fungerat lite som att få titta in i andras medvetande på så sätt att man får reda på 
vad en saxofonist vill ha av en trumslagare och inte bara tvärtom.  

  Jag kan ödmjukt och anspråkslöst påstå att mina musikaliska inspirationskällor är 
mycket vida. Jag har lyssnat på många typer av musik och den musik jag för 
tillfället är intresserad av har jag djupdykt i. Under 2012 till exempel, lyssnade jag 
nästan uteslutande på Bach. Speciellt Partitor och Sonater för soloviolin och jag 
lärde mig många av dem utantill på piano. Jag kunde sannerligen inte spela dem 
med någon högre briljans. Poängen var snarare att titta in i musiken, plocka isär 
den för att förstå den. Ungefär som om det vore en klocka eller en bilmotor. Jag 
upplever att jag tar med mig något från varje sådan period vare sig det gäller en 
trumslagare, kompositör eller annan artist.  
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Projektets bakgrund 

 

 

Min initiala idé var att spela in egen musik i syfte att släppa en EP. Allt eftersom 
processen fortskred växte frågan om huruvida detta är möjligt, på så kort tid, fram i 
mitt huvud. Efter en kamp mot klockan blev slutsatsen att ett halvår helt enkelt inte 
är tillräckligt med tid för att pressa ur sig studioinspelat material som håller 
tillräcklig klass för att ge ut. Jag tänker senare i denna uppsats analysera processen 
och redogöra för vad jag tror saknades i detta avseende. Uppsatsen blir således 
delvis en reflektion kring själva arbetsprocessen i sig och delvis en utvärdering av 
vad som gick fel. 

De musiker jag har valt att jobba tillsammans med i den klingande delen av detta 
projekt är pianisten Joel Lyssarides och bassisten Samuel Löfdahl. Vi träffades på 
Södra Latin i Stockholm. Samuel och jag gick i samma klass och Joel gick ett år 
över. Vi har haft många projekt och spelningar tillsammans under årens gång. Vi 
har även liknande musikaliska referenser och förhåller oss till musiken på liknande 
sätt så valet av musiker var enkelt. 

 

Jag har tidigare skrivit för kvartetter och har nyligen fått ett utökat intresse för 
större ensembler. Men som med allt annat behöver man en stadig grund under sig 
och därför valde jag att försöka göra någonting för trio som jag kunde stå för. 

Pianotrio inom jazzmusiken är en intressant sättning av många olika anledningar. 
Det är grunden för de flesta större ensembler samtidigt som allt man behöver kan 
finnas i denna sättning. Man skulle kunna kalla pianotrion för ett slags 
motsvarighet till den klassiska stråkkvartetten. Genom historien kan man tydligt se 
hur epoker skiljs åt genom att bara titta på olika inflytelserika pianotrios. Till 
exempel har vi 1940-talets Ahmad Jamal, som är helt annorlunda mot 1950-talets 
Bill Evans som i sin tur är en total motsats till 1960-talets Cecil Taylor som låter 
monumentalt annorlunda än 1970-talets Herbie Hancock osv.  

Den musik jag har komponerat till detta projekt är inspirerad av olika händelser 
och historier både verkliga och påhittade. Vissa låtar, till exempel Then it hit me är 
baserade på ett skämt, medan andra är baserade på en känsla eller en utarbetad idé 
inom ett område som exempelvis Mörker och Qe-ra-si-ja.  Med detta sagt menar 
jag inte att det viktiga är att förstå konceptet bakom varje låt. Utan tvärtom tenderar 
jag nog att föredra det medvetet abstrakta. När man skriver övertydlig musik 
brukar även uttrycket i musiken och hos musikerna bli övertydligt vilket enligt min 
mening kan leda till att publik och medmusiker lätt tappar intresset då deras egna 
tolkningsprocess avbryts. 
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Att arbeta som ensemble 

 

Jag har tidigare nämnt att mitt val av musiker, något som så ofta är svårt och kan gå 
fel, i detta fall var en väldigt smärtfri process. Jag har på senare tid upptäckt vikten 
av att inte bara fungera ihop spelmässigt (med samma time, intonation och 
frasering) utan även hur det sociala spelar väldigt stor roll. Att ha känt både Samuel 
och Joel sedan gymnasiet ger ett större förtroende inom gruppen, vi vet var vi har 
varandra samtidigt som vi kan gå långt utanför våra respektive bekvämlighetszoner 
utan att skämmas eller bli för kaxiga.  

Jag bestämde mig för att inte överrepetera musiken utan låta det instinktiva ha den 
största rollen i vår gemensamma skapandeprocess. Noterna jag hade skrivit för 
detta projekt hade i vissa fall en enkelhet som de man kan hitta i Real Book eller i 
ett psalmhäfte. Jag ville således låta repetitionen bli det sista steget i 
komponerandet.  

Jag har tyvärr noterat att många professionella musiker, amatörer och studerande 
har inställningen att allt måste vara helt klart och noterat till första repetitionen. 
Visst kan det vara praktiskt om man repeterar ovanligt komplex musik eller stora 
ensembler. Men i mitt fall när ambitionen är att hitta det personliga uttrycket i 
ensemblen såg jag vid tillfället ingen annan lösning än att låta ensemblen vara med 
i skapandeprocessen. Alla ensembler har så olika förutsättningar instrumentalt, 
tekniskt och olika musikalisk bakgrund/målbild att det ofta blir bättre när friheten 
är stor.  

 

 

Repetitionsprocess 

 

När jag kommer med en ny komposition till gruppen så är det första vi gör att spela 
igenom låten rakt av för att få en bild av hur det låter. Man får då också en bild av 
vad som kan vara tekniskt krävande och behöver benas ut. Jag har märkt att det 
oftast inte är sådana saker som man tror ska vara svåra (så som snabba passager 
och liknande) som faktiskt är svåra. Speciellt inte för musiker med den tekniska 
kapacitet som Joel och Samuel. Det vi har jobbat med har varit andra saker som 
orkestrering, dynamik, frasering och att på bästa sätt formulera vissa saker i musik. 
Jag nämner sällan exakt vad kompositionen handlar om men något om stämningen 
brukar jag nämna för att hjälpa tolkningen på traven. Ett exempel på ett scenario 
var repetitionen av låten Calígo. I och med den intrikata harmoniken var det ett 
känsligt spelsätt som krävdes för att det inte skulle låta obegripligt. Första 
genomspelningen var i stilen av en klassisk jazzballad. Jag spelade med vispar och 
det fanns ett fast tempo rakt igenom. Ackorden framstod då som 
osammanhängande och forcerade. Vi gjorde några försök där jag använde mig av 
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vanliga trumstockar och vi gjorde till och med en variant med pianosolo över 
ackorden. Det svåra var inte att spela ”rätt” utan att hitta rätt klangfärg och samspel 
för att få fram det som var tänkt med kompositionen. Tillslut kom vi fram till den 
slutgiltiga versionen som finns inspelad där vi spelar formen två gånger varav den 
första är spelas rubato och jag använde mallets hela låten igenom. Väl i studion 
behövdes bara en tagning och jag är mycket nöjd med det spåret.  

Andra spår, som till exempel Qe-Ra-Si-Ja och The one who made it har på 
repetitionerna handlat mer om att få till rätt groove. Detta var lite av en utmaning 
eftersom det inte finns något utskrivet groove att hålla sig till men ändå en tydlig 
känsla av vad som inte passar att göra om låten ska behålla sin karaktär.  

 

 

 

 

 

 

Miles Davis 60-tal.  

 

För mig har Miles Davis, främst under 1960-talet varit en viktig influens under 
detta projekt. Jag har använt hans 1960-tals period som en av ursprungskällorna till 
mina idéer och koncept.  

Miles Davis föddes 1926 i USA och var en av 1900-talets mest betydelsefulla 
musiker. Efter att ha tagit sin examen på Juliard School of Music blev han snabbt 
en del av den amerikanska jazzscenen. På 1940-talet började han spela tillsammans 
med saxofonisten Charlie Parker men avslutade samarbetet innan dennes död på 
grund av vad som beskrivs som samarbetssvårigheter. Davis nästa stora projekt var 
en nonett tillsammans med arrangören Gil Evans och skivan Birth of the Cool kom 
att bli en milstolpe i jazzhistorien. Hans första kvintett startades 1955 och bestod 
förutom honom själv av John Coltrane på tenorsaxofon, Red Garland på piano, 
Paul Chambers på bas och Philly Joe Jones på trummor. Musiken var fortfarande 
tydligt rotad i bebop även om Davis alltid har varit känd för att pressa utvecklingen 
framåt. Han spelade till exempel in fler skivor med Gil Evans, nu som 
storbandsarrangör. Den verkligen influensen från Davis musik i min är emellertid 
kvintetten som startades 1965. Medlemmarna i gruppen var saxofonisten Wayne 
Shorter, pianisten Herbie Hancock, bassisten Ron Carter samt trumslagaren Tony 
Williams. Gruppens första skiva hette ESP och innehöll låtar från alla medlemmar i 
bandet förutom Tony Williams. Det har senare (1982) släppts en liveinspelning 
från The Plugged Nickel där gruppen fortfarande spelar till största delen 
standardlåtar. Där kan man tydligt höra övergången från den tidigare kvintettens 
förhållningssätt till dessa låtar. Den nya gruppen spelar högre tempon och friare 
harmonik. Även orkestreringen är annorlunda och det är inte ovanligt att några 
solister får spela utan trummor till exempel. 

Gruppen släppte ytterligare 5 skivor, Miles Smiles, Sorcerer, Nefertiti, Miles in 
The Sky och Filles de Kilimanjaro.  
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De flesta av kompositionerna som spelades i kvintetten är skrivna av Wayne 
Shorter men alla i bandet har komponerat för gruppen. Stilen som utmärkte 
gruppen har kommit att kallas för ”free-bop” eller ”time-no changes”.  

 

Den första och kanske mest påtagliga länken mellan min musik och Miles Davis 
Kvintett (eller likheten om man vill kalla det så) är det skrivnas längd. Den andra 
stora likheten är informationsdensiteten. Jag har genom hörsägen fått reda på att 
originalnoterna till musiken som spelades i Miles Davis andra kvintett inte hade så 
mycket information på notbladet. Jag kan tänka mig att det låg i allas intresse att 
alla bandmedlemmar kunde känna en frihet att sätta den färg de ville på låtarna. Så 
var det i alla fall för mig, utan att för den sakens skull vilja likna mig mer med 
varken Miles Davis eller Wayne Shorter i övrigt.  

Den tredje likheten, som jag med facit i hand kan se att jag fick tänka och 
filosofera mest kring, var min strävan att behärska musikskrivandet som ett 
skrivande under mer öppna former. Min erfarenhet var att om form och struktur är 
väldigt fastlagd blir musiken lätt lite för förutsägbar. Jag har alltså suddat ut tydliga 
något genom att undvika 16-taktersperioder, använda olika taktarter och låtit 
melodierna styra harmoniken för att förhindra detta fenomen. Den låt jag bäst 
tycker illustrerar detta är Wayne Shorters låt Neferiti som Miles Davis kvintett 
spelade. Melodin kommer sällan på de traditionellt starka taktslagen (första tonen 
kommer på synkopen mellan andra och tredje slaget), harmoniken är full av 
oväntade vändningar och Davis tar sin första ton i takt 9 i det andra choruset. Det 
hela ger ett poetiskt undrande intryck. På originalversionen spelas dessutom endast 
temat på låten, det vill säga att ingen tar ett solo utan att melodin tas om till låtens 
slut. Dramaturgin och intensiteten styrs i stället av resten av bandet, speciellt Tony 
Williams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frihet genom begränsningar. 

 

Jag har i föregående kapitel nämnt vikten av att sudda ut strukturella gränser. Här 
nedan tänkte jag skriva mer ingående om detta. 

 

Vi människor är lata vanedjur. Hittar vi en väg som vi tycker om kommer vi att ta 
den igen. Hittar vi en maträtt vi tycker om kommer vi att laga och äta den igen. 
Detsamma gäller våra musikaliska val. Hur fria tyglar vi än får kommer vi att hitta 
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rytmer, melodier, taktarter, tonarter som vi trivs bättre och sämre med. Till slut är 
faran med helt fria tyglar att vi använder oss av samma medel utan att ens snegla på 
något nytt och upprepandet är ett faktum. Har vi fullt av regler kommer vi nog att 
reagera på ett liknande sätt. Vi hittar genvägar och intalar oss att reglerna begränsar 
oss från att skapa musik.  

Däremot tror jag starkt på den berömda gyllene medelvägen. Reglerna ska finnas 
där för att nästan brytas, snuddas vid och tänjas. För deras blotta existens tvingar 
oss till att reflektera kring dem och förhålla oss till dem. Denna tankeprocess är 
enligt mig fundamentalt för att musiken ska ”hända”. Vi tvingas genom reglernas 
närvaro göra saker vi inte alltid är bekväma med eller vana vid. Men vi kommer 
genom övning att lyckas utveckla oss och den utvecklingen får även reglerna att 
flytta på sig. När vi blir vana vid reglerna måste vi skapa nya regler för att inte 
stagnera. Det blir en slags evighetsmaskin om vi har tur.  

 

 

 

 

Kompositionsprocess 

 

Kompositionerna jag har skrivit för detta projekt är med avsikt skrivna med så lite 
information på papper som möjligt. Det ter sig som att musiken blir mer levande 
om musikerna får så mycket frihet som möjligt. (Förutsatt att man litar på 
musikerna.) 

De flesta låtarna är 1-2 sidor med utskrivna bastoner och ackordsymboler som 
basisten fritt får förhålla sig till samt även en del viktiga rytmer men inga 
fullständiga basgångar. Eftersom basisten är bassist och jag är trummis ter det sig 
som att det blir bättre ju mer frihet hen får. Samma sak gäller för pianostämman. 
Jag skriver sällan ut färdiga voicings, utan använder ackordsymboler för att ge 
pianisten stor möjlighet att hitta självständiga lösningar.  

 

Det finns ett antal olika förhållningssätt som jag har tagit inspiration ifrån för att nå 
nya riktningar. Jag har gjort vissa förövningar, bland annat en som är hämtad från 
Professor Joakim Milder där man utgår från en redan befintlig komposition, vilken 
som helst. Första steget är sedan att man byter ut melodin mot en egen ny melodi 
som passar över låtens harmonik. Man byter sedan ut ackorden mot egna ackord 
som är skräddarsydda för den nya melodin och den färdiga produkten blir din nya 
låt. Märk väl att detta var en övning och ingen av mina låtar på inspelningen är 
gjord på detta sett. 

 Ett annat förhållningssätt jag influerats av är M-BASE, grundat av saxofonisten 
Steve Coleman. Efter flera år på resande fot i Västafrika, Indonesien och delar av 
Sydamerika i jakt på bättre förståelse kring musiken som föranledde jazzens 
födelse grundade han M-BASE som en slags rörelse inom jazzmusiken vars tydliga 
stilistiska ådra inbegriper både kompositionerna och ensemblespelet. Kritiker har 



8 

envisats med att kalla M-BASE för en musikstil men det är enligt Steve Coleman 
inte sant. 

Genom M-BASE försöker man låta musiken vara en avbild av ens egna 
erfarenheter och därigenom snarare än att förhålla sig till skalor och ackord förhålla 
sig till mer konkreta känslor. Eftersom teori är sekundärt men form fortfarande är 
essentiell inom M-BASE blir musiken ofta oerhört komplicerad att spela. För att 
kringgå detta har man, utöver en enorm skicklighet på instrumenten, lånat en hel 
del från folklore-musik runtom i världen. Mycket av den musiken är extremt 
rytmiskt komplicerad och att skriva ner den med de medel vi använder vore 
meningslöst. Coleman skriver på M-BASEs hemsida bland annat att Europeiska 
koncept som taktarter egentligen inte existerar. De är bara en konstruktion av 
europeiska konstskolor och de har ingenting att göra med att skapa musik. Ett 
exempel på vad man i stället gör är att dela in alla slag i långa och korta. Ett långt 
slag blir ungefär en punkterad fjärdedel (beroende på tempo och land) och ett kort 
slag en vanlig fjärdedel. Med denna matris kan man läsa ut och lära sig att ”känna” 
komplicerade rytmer utan att riktigt veta hur man skulle gå till väga för att notera 
dem.  

 Det kan verka godtyckligt men det är viktigt att det blir samspelt om rytmen i en 
sång spelas av ett spett som slås i marken under vilket någon sticker in händerna 
och planterar i jorden mellan slagen. Det jag har hämtat från M-BASE är viljan till 
frihet från klichéer och en oräddhet för att komplicera saker och ting i fall musiken 
kräver det.  

Den harmoniska delen i kompositionsprocessen är mer lik arrangering än jazzteori 
på vissa sätt. Jag har efter att studerat jazzharmonilära på olika skolor och i böcker 
kommit fram till att det för mig inte handlar om att veta vilka ackord som passar till 
vilken ton. Jag tenderar att se på förloppet mer som stämföring. Snarare än att 
skriva en melodi för att sedan lägga till ackord under brukar jag utgå från en 
tonalitet eller ackord och sedan låta stämmorna i ackorden vandra till, som om det 
vore arrangering för olika instrument. På så sätt får jag (som inte är pianist) hjälp 
med det som brukar kallas för ”voiceleading”, vilket i stort sett innebär minsta 
möjliga rörelse i stämmorna från ett ackord till ett annat. När processen är klar har 
jag en hel del bläck på pappret så för att städa upp så bestämmer jag vilka ackord 
som bildas varje gång stämmorna byter ton och översätter sedan dessa till vanliga 
ackordsymboler. Stämföringen brukar bli som jag har tänkt mig från början med 
undantag från några finesser som bara pianister kan komma på. Jag hörde en gång 
gitarristen Kurt Rosenwinkel säga: ”Molnen har perfekt voiceleading. Vädret går 
aldrig direkt från solsken till storm utan det växlar alltid i ett harmoniskt förlopp.” 
Det är den mest målande liknelsen jag har hört. 
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Analys av kompositionerna 

 

 

Qe-Ra-Si-Ja 
 

Denna låt växte fram som en idé under hösten 2014. Den är i grund och botten 
förankrad i upplevelsen av att någonting är uppenbart fel men man tycks vara den 
enda i sin omgivning som ser det. Detta till den milda grad att man börjar 
ifrågasätta huruvida man inbillar sig. 

I detta fall var den utlösande faktorn det politiska partiet Sverigedemokraternas 
framfart i media och deras åsikter som försvarades i oväntade sammanhang. Låtens 
uppbyggnad är ett fiktivt händelseförlopp som utspelar sig i huvudkaraktärens 
fantasi där den stora massan är okritiska och låter sig övertalas. Det politiska partiet 
får allt mer makt och huvudpersonen känner att han är den enda som ser faran.  

Titeln är tagen ifrån Tiresias (vars namn på Kreta är just Qe-Ra-Si-Ja) som i 
grekisk mytologi är en blind profet som kunde se in framtiden, bland annat genom 
att lyssna på naturen.  

Själva låten börjar med ett Eb-ostinato spelat av kontrabasen. Rytmen är 
synkoperad och stressig för att etablera en stressig känsla och en oro. Trummorna 
spelar ett mönster som har inslag av marsch-trummor för att anknyta till militära 
oroligheter. Melodin på A-delen är dubbeltydig. Moll och dur blandas efter 
varandra och överlag är det ett försök att skapa den rådvilla individen.  

B-delen representerar alla människor runt omkring som tycks (enligt A-delens 
huvudperson) vandra omkring intet ont anande och utan oro. Efter melodin spelar 
solisten fritt så länge denne behagar över det inledande ostinatot för att sedan ge ett 
tecken om att gå vidare till ackorden på A-delen. Efter solots slut spelar man 
igenom låtens form tills man kommer till de fyra sista takterna som man tar om tills 
trumslagaren ger tecken. Dessa fyra takter är kompositionsmässigt den besegrade 
allmänheten som i blindo blivit lurade.  

 

 

’ 

 

The one who made it  
 

Denna låt skrevs först i 4-fjärdedels-takt men är här omskriven till 7-åttondels-takt. 
Den spelades först in med en annan grupp precis innan det här projektet, då med 
Fender Rhodes, elbas och elgitarr. Den första delen tillkom genom att vända på 
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förhållandet mellan bas och melodi. Melodin bygger på en mycket simpel basgång. 
Om man skulle lägga mer konventionella ackord över den skulle det låta som en 
vanlig poplåt.  

 

 

Exempel på basgången samt ackord som skulle kunna förekomma i en poplåt:  

 

 
 

Jag gjorde om basgången till melodi genom att placera den i ett högre register. Jag 
lade sedan till ackord under som inte refererade till melodin som basgång utan som 
meloditoner.  

 

Bildexempel: 

 

 
 

Nästa del består av samma ackord ett halvt tonsteg upp och en ny melodi tar vid. 
Den harmoniska strukturen har rötter i hiphop och soul och tanken är att man ska 
kunna utläsa den nästan som en enda modalitet om man vill men att det finns 
ackord att spela över om man väljer det. Titeln handlar om en person som uppnår 
sitt livs dröm och låten representerar känslan av att ta de första stegen på resan till 
något nytt.  

 

 

 

 

Calìgo 
 

Calìgo är starkt influerad av Adagiot i Brahms Klarinettkvintett och innan jag skrev 
denna komposition så skrev jag med hjälp av en inspelning ner Brahms Adagio i 
ren inspiration för att se stämmornas rörelse och rytmer. Det är inte i första hand 
den teoretiska aspekten i stycket jag ville fånga utan snarare karaktären och den 
spröda mänskliga tveksamheten.  



11 

  Pappret spelas igenom två gånger helt utan improviserade solon. Första gången är 
dirigerad av trumslagaren och andra gången är i tempo. Jag skrev melodin först och 
tanken var att försöka göra en sångbar och simpel melodi med avancerad harmonik 
till. Det tog lång tid att få fram de slutgiltiga ackorden. Många medel prövades. 
Bland andra att ha pedal-funktioner på första delen eller att använda ackord som 
var mer diatoniska och ledande. Ingenting gav känslan som jag ville förmedla.  

Stravinskij sa sig ha skrivit våroffer helt utan teoretisk grund. Jag testade att forska 
fram ackord för ackord till varje meloditon utan att tänka på vilka funktioner de 
hade. Den enda andra parametern jag tog hänsyn till var att stämföringen skulle 
vara följsam och linjär.  

 

 

 

Big J 
 

 

Denna låt har fått inspiration från musik som John Coltrane, Branford Marsalis, 
Jeff ”Tain” Watts, Håkan Broström m.fl. Jag försöker få med en låt av denna 
karaktär på alla mina projekt. Jag upplever det som viktigt att inte glömma bort 
sina rötter och denna typ av musik var den första som upptog mitt intresse. Den ger 
en form av hemkänsla som jag trivs med.  

  Låten börjar med en uppåtgående skala i F-moll upp till ett B ackompanjerad av 
mollackord en liten ters ned från varje meloditon. Sedan följer några harmoniska 
variationer och ornament kring ett Eb som utgör första delen av melodin. Andra 
delen är en form av cykel av majackord som flyttas runt efter melodin med ett 
basinterlud på fyra takter i mitten. Sista delen fungerar som en uppladdning in för 
första solot. Låten är i första hand ett stilistiskt grepp och den större delen av 
innehållet som sätter prägel på helheten är solisterna.  

 

 

Then it hit me 
 

De flesta låtar man spelar inom jazzmusiken är så kallade standardlåtar. En av 
huvudpoängerna med standardlåtar är att de är så pass inpräntade i alla 
jazzmusikers medvetande. Fem musiker från olika länder och med olika språk kan 
träffas var som helst i världen och säga All The Things You Are så kommer alla att 
veta vad de ska göra. De flesta är uppbyggda på ett speciellt sätt och Then it hit me 
är ett försök att fånga denna essens. Låten består till stor del av den vanliga 
ackordprogressionen II-V-I som de flesta standardlåtar bygger på. För att göra det  
hela lite mer intressant är formen endast 14 takter. Den sista takten var 
ursprungligen en trefjärdedelstakt men då formen är så kort kapade den av flödet i 
låten för mycket så vi beslutade oss för att spela fyrafjärdedelstakt genomgående. 

Intentionen var att skapa en rolig låt som ska avdramatisera vad jag håller på med 
inför mig själv och få mig att tänka på varför jag spelar.  
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Treo 
 

Jazzen kommer från bluesen och för mig är det viktigt att inte tappa bort bluesen. 
Jag har tidigare bara skrivit en blues och den var i mer traditionell bebopstil. Denna 
gång har jag försökt ta mig till gränsen för vad som kan kallas för bluesform. 
Harmoniken är inte ren bluesharmonik. Det som gör att man fortfarande upplever 
det som blues är Eb7:ets inträdande i femte takten. De första åtta takterna är en 
rytmisk överlagring bestående av tio åttondelar uppdelade fyra plus sex med en 
motstämma i basen som fyller i åttondelar där melodin inte spelar. De sista fyra 
takterna skrev jag genom att improvisera på ett piano och är en hälsning till Chick 
Coreas album Now he sings now he sobs. Ackorden tillkom efter melodin och 
förekommer inte på solona. 

 

 

 

 

 

Reflektion 

 

Ett av mina mer praktiska mål med projektet var att ge ut musiken som en EP. Det 
jag märkte var att ett halvår inte var tillräckligt med tid för detta ändamål. Det som 
fungerade bra och som jag är nöjd med var de rent motoriska momenten. Noterna 
jag hade skrivit var lättlästa, repetitionerna gav en klarhet i vad som skulle göras 
och inspelningen gick relativt smidigt. Det som inte fungerade ligger bortom dessa 
moment och jag har kommit fram till att det finns två parametrar som oundvikligen 
måste bakas in i processen. Den första är den ekonomiska aspekten. Det kostar 
mycket pengar att släppa en skiva. Studiotid som jag i det här fallet hade förmånen 
att få gratis från skolan, är en stor kostnad. Men även mixning, mastring, pressning 
av fysiska exemplar, NCB-avgifter (STIM) , pressutskick och marknadsföring 
kostar mycket pengar. Det rör sig omkring 30000 kronor och sådana utgifter 
finansieras oftast av stipendier och dessa tar tid att söka och få. Det jag har lärt mig 
är således att ha en färdig budget innan projektet startar och inte jobba på den 
under projektets gång.  

 

Den andra, mer konstnärliga parametern, är livespelningar. När jag lyssnade på 
musiken så låter den ”som den ska” men det finns någonting bortom tonerna som 
är svårt att sätta fingret på, som jag tycker saknas. Detta tror jag har att göra med 
att musiken endast är repeterad och aldrig framförd. Det ter sig som att 
livespelningar har en sorts ”knyta-ihop-säcken-effekt” på musiken. På repetitionen 
fastställs vad kompositören vill ha fram och vad ska göras för att uppnå detta. Man 
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får emellertid aldrig någon möjlighet att testa musiken i stridens hetta. Adrenalinet, 
bullret i konsertlokalen, samspel mellan band och publik är svåra saker att simulera 
på konstgjord väg och dessa påverkar hur man sedan väljer att tolka informationen 
från notbladet. Man märker också väldigt tydligt vad som fungerar och inte 
eftersom ”the show must go on”. Man måste helt enkelt ta till alla medel för att få 
musiken att lyfta från skisser till skulpturer av toner. När man sedan sätter sig i en 
studio för att spela in vill, åtminstone jag, åter komma i kontakt med dessa 
livefaktorer. Det ger en form av trygghet i musiken och det är då man kan få 
reglerna att flytta på sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


