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Bakgrunden 

Klassisk musik har alltid varit en del av mitt musicerande, men det är inte förrän 
några år sen som den har fått stor plats. Jag växte upp i Göteborg och Alingsås i en 
familj som alltid hållit på med musik på fritiden. Mina föräldrar köpte ett piano när 
jag var tre år som jag började spela på, och jag började ta pianolektioner i 
Smyrnakyrkans musikskola när jag var fem. Där fick jag lära mig mest jazz och 
gospel men även en del enkla klassiska stycken. Hemma hade vi en LP med 
Smetana och Dvořák som jag tyckte om att lyssna på, och några samlingsskivor 
med allt från barockmusik till modern klassisk musik. Några gånger under 
lågstadiet gick vi med skolan på Konserthuset och lyssnade på Göteborgs 
symfoniker, jag minns särskilt en föreställning där en man satte på sig olika 
peruker och spelade olika klassiska kompositörer, som vi fick lära oss om och höra 
musik av. Under högstadiet var jag utan pianolärare och då tappade jag den 
naturliga kontakten med klassisk musik, förutom att jag fick en pianotranskription 
av Gershwins "Rhapsody in blue" som jag lärde mig på egen hand. Intresset för 
musik med längre former har alltid funnits där, jag har lyssnat mycket på 
progressiv rock, och har själv improviserat fram stycken hemma vid pianot som 
kunde vara upp emot en halvtimme. 

Jag gick gymnasiet i Alingsås med inriktning musik. Där hade jag afro-piano som 
huvudinstrument, och i 2:an valde jag klassiskt piano som biinstrument. Jag tog det 
inte så seriöst då, övade inte så mycket men fick en del stycken som jag tyckte om, 
bland annat av Brahms och Debussy. En gång tog min klassiska pianolärare med 
sig oss elever till en konsert med Roland Pöntinen på Konserthuset. Han spelade en 
pianokonsert av Chopin som gick mig ganska mycket förbi. Det kan ha varit för att 
jag inte var så van vid den sortens musik, eller för att styckets form inte var 
tillräckligt intressant och händelserik för mig då. Efter pausen spelade Göteborgs 
symfoniker Sjostakovitjs tionde symfoni. Det liknade inget annat jag hört förut, 
harmoniken var helt egen och musiken varierade mellan mystisk, struttig och 
väldigt brutal. Den musiken gjorde stort intryck på mig. 

Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm och började på musiklinjen på Betel 
folkhögskola. Där spelade jag mest i ensemble med piano, gitarr, bas, trummor och 
sång, men jag hade också några mindre projekt där jag arrangerade låtar för skolans 
kammarorkester. Under mitt andra år där läste jag klassiskt piano som huvud-
instrument. Då började jag transkribera Sjostakovitjs 10:a för piano, cello och flöjt 
för att någon gång i framtiden kunna framföra den. När jag övade på mina 
pianoläxor, just då stycken av Beethoven och Stenhammar, föddes idén om att 
arrangera om klassisk musik till jazz. Det här var en tanke som jag tidigare avfärdat 
när jag hört musik av t.ex. Bernstein som jag inte fastnat så mycket för. Jag tyckte 
att det jag hört var underliga blandningar av swingkomp och klassiskt spel som var 
ganska osvängigt. Men jag tycker att mycket klassisk musik är väldigt svängig i 
sig, så min idé var att behålla originalsvänget och förstärka det med hjälp av 
trumset och rytmiskt pianospel. Den sommaren började jag skriva ett arrangemang 
av Stenhammars pianostycke "Sensommarnätter" för piano, bas, trummor, flöjt, 
klarinett och sax. Jag var på en konsert med Göteborgs symfoniker som spelade 
Atterbergs 6:e symfoni, som jag tyckte var både stämningsfull och väldigt svängig, 
men jag tänkte att det skulle vara omöjligt att göra något av det själv för att det 
krävdes så många instrument. 
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Detta året kom jag in på jazzprogrammet på Musikhögskolan i Stockholm. Från 
första dagen där visste jag att jag ville starta en klassisk jazzorkester, och jag hade 
redan idéer på vilka stycken jag ville spela. Jag ville arrangera med stor respekt för 
originalstyckena eftersom jag redan tyckte mycket om dem som de var. Till 
skillnad från jazzarrangemang på klassisk musik som jag tidigare hört ville jag 
behålla så mycket som möjligt av originalharmoniken och originalformen, med lite 
öppningar för improvisation över harmoniken. Jag lärde känna Marie på 
dirigentprogrammet, och av henne lärde jag mig ännu mer om klassisk musik, att 
skriva noter för olika instrument och studera partitur, plus att jag genom henne 
lärde känna några fler klassiska musiker. Jag funderade på vilken sättning jag 
skulle ha till min orkester och kom fram till att jag skulle ta den sättningen jag 
arrangerat för under sommaren och lägga till en cello, så att det blev en septett. De 
personer jag fick med var fyra klassiska musiker och tre jazzmusiker, så det var en 
rolig blandning. Vi hade fyra konserter under vårterminen i ettan, och då spelade vi 
både "Sensommarnätter" och första satsen ur Sjostakovitjs 10:a, samt den kortare 
andra satsen ur Sjostakovitjs 5:a. Vi spelade även en sats ur den Atterberg-
symfonin jag hört, som funkade med den här sättningen plus en extra fiol. 
Konceptet blev väl mottaget och jag började snart planera för en större orkester. 

På arrangeringskursen arrangerade jag en bit av Scherzo-satsen ur Mahlers 5:a för 
en större sättning som även hade brass. Det är ett stycke med mycket kontrapunkt, 
och då fick jag lära mig att banta ner stämmorna till vad som är viktigast att ha 
med. Under sommaren fortsatte jag att arrangera hela satsen för en sättning med 
fyra träblås, tre brass, fyra stråk samt piano, bas, trummor och gitarr. Samtidigt 
arrangerade jag två hela symfonier, Berwalds 3:a, och så Atterbergs 6:a som med 
den här sättningen gick att göra i sin helhet. 

I 2:an började jag sektionsrepa med musikerna i takt med att jag skrivit klart 
stämmorna. Tyvärr blev det ganska stort glapp till att vi skulle repa med alla 
tillsammans, så folk hann glömma en del. Det var något jag kunde lära mig av till 
framtiden. Vi hade ett öppet genrep och sen en konsert, som också blev väldigt 
uppskattad av publiken. Min pianolärare sa dock att det kändes som att allt inte var 
färdigrepat, och att han hade velat höra mer av mig som pianist, något som jag tog 
till mig och funderade på hur jag skulle göra annorlunda i framtiden. Denna 
terminen arrangerade jag också för mindre sättningar, på konserten spelade vi 
Atterbergs svit nummer 3 med jazzkvartett, violin och altsax, och på en senare 
konsert spelade vi Larssons kontrabas-concertino med jazzkvartett och 
stråkkvartett. Jag spelade även in arrangemang av några stycken med kvintett, trio 
och solopiano, bland annat den Beethoven-sonaten som var det första 
arrangemanget jag gjort från klassiskt till jazz. 

 

Projektet 

När jag skulle börja trean hade jag flera alternativ på vad jag skulle göra som 
examensarbete. Ett tag funderade jag på att gå ifrån konceptet med klassisk jazz 
och göra något helt annat. Sen hittade jag två stycken som jag gärna ville arrangera, 
så jag bestämde mig för att köra vidare med samma koncept ändå. Det första 
stycket är första satsen ur Sjostakovitjs 7:a, som även kallas Leningrad-symfonin. 
Jag blev starkt berörd av det här stycket, inte minst för den känslofyllda musiken, 
men också för att det handlar om hur ett samhälle kan infiltreras och tas över av 
onda krafter, och det kändes aktuellt att framföra i dessa tider. Det andra stycket är 
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"Orfeus i stan", som jag råkade höra av en slump på radio P2 när jag körde postbil 
på sommaren. Jag tyckte då att det lät som en svensk kompositör men inte som 
något jag hört innan. Det visade sig att jag hade rätt, det var Hilding Rosenberg 
som hade skrivit stycket, en kompositör som jag inte var bekant med sedan innan. 
Jag började lyssna mer på stycket och tyckte att det innehöll allt som jag gillar med 
klassisk musik, vissa delar är lite Gershwin-jazz-influerade, vissa delar har lite 
exotiska rytmer, vissa delar låter nästan som frijazz, och det finns även lugna 
väldigt vackra delar. Så efter ett tag stod det klart att det här skulle bli det andra 
stycket på konserten. 

Min utmaning till detta projektet är att göra en musikföreställning som publiken 
kan se, och inte bara lyssna på. När man går på konsert och lyssnar på klassisk 
musik eller jazz är det ofta mycket fokus på enbart musiken. Runtomkring händer 
inte så mycket, musikerna sitter på sina platser och det är samma ljussättning hela 
tiden. Däremot är det på pop- och rockkonserter väldigt viktigt med scenshow och 
växlande ljus etc. Varför denna skillnad? Kanske tänker musiker att klassisk musik 
eller jazz kan tala ganska mycket för sig själv, men jag har märkt både på mig själv 
och andra att man även under den mest dramatiska och växlande musik (t.ex. 
Mahler) kan tappa koncentrationen efter ett tag. I dagens samhälle ska saker helst 
gå snabbt, vi är vana vid tre minuter långa låtar. Så hur ska man göra för att hålla 
uppe publikens uppmärksamhet när man framför ett 60 minuter långt stycke, som 
jag ska göra nu? 

Idén är att skapa rörelse på scenen genom att växla mellan olika instrument-
besättning och olika ljussättningar, och på så sätt föra fram storyn bakom styckena 
ännu tydligare. I Rosenberg-stycket tilldelar jag vissa instrumentalister olika roller 
och låter dem agera med sina instrument så att det blir ett musikdrama. Jag valde 
rörelseretorikern Christine Löfgren som handledare. Jag hade jobbat med henne en 
del året innan i Amanda Ginsburgs projekt, och tänkte att hon skulle passa bra till 
det här konceptet. 

Redan innan jag började tänka på den dramatiska biten hade jag idén att utgå från 
den stora orkestern och skapa mindre sättningar, så att alla inte är på scenen hela 
tiden, utan kommer in och går ut under musikens gång. Det känns som att jag kan 
få fram mer av mig som pianist då, plus att det blir mindre att repa med den stora 
orkestern. Ett av de tidiga förslagen till min konsert var att ha med helt 
improviserad pianomusik av bara mig, men jag avfärdade den tanken för att det 
inte kändes tillräckligt genomarbetat för ett examensarbete. Istället arrangerade jag 
vissa delar av de redan befintliga styckena för solopiano och försökte lära mig det 
så väl att det skulle låta nästan som att det kunde vara en improvisation. 

Symfoni nr 7, sats 1 - Dmitrij Sjostakovitj (1942) 
Jag läste på lite om Sjostakovitjs historia och berättelsen bakom hans sjunde 
symfoni. Sjostakovitj skrev symfonin i början på 40-talet, mitt under andra 
världskriget. En sak som är signifikant för den första satsen är ett tema som brukar 
benämnas Invasions-temat, som påminner om Ravel's "Bolero" i hur det spelas i 
olika variationer med olika instrument och bygger upp mer och mer. Enligt vissa 
ska det här återspegla nazisternas invasion av Leningrad. Men efteråt har folk 
kommit på att det inte var detta kompositören ville beskriva, även om han sa det för 
att hålla sig väl med Stalin. Det hörs på musiken att det är något annat han skildrar. 
Musiken låter mer som något som långsamt äter sig in i systemet, och till slut tar 
över helt, vilket är mer likt hur Stalin-kommunismen kom in i Sovjet. Mer korrekt 
vore därför att kalla det för Infiltrations-temat. Men Sjostakovitj sa själv att hans 
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musik aldrig handlar om en specifik sak, det är musik som beskriver ondska och 
terror i allmänhet. Jag delade upp stycket i fem delar med namn som jag kom på 
själv: 

Staden - Staden är i Sjostakovitjs fall Leningrad, men jag vill i mitt arrangemang 
få publiken att tänka på en stad som de själva har en relation till. Delen börjar 
pampigt, och går sen över till en lugn och vacker del. Jag tänker att musiken 
beskriver först stadens centrum, med trafik och byggnader, och sen stadens vackra 
natur. Eftersom jag ville ta in orkestern successivt i nästa del valde jag att göra hela 
denna delen med bara piano, bas och trummor, samt några syntmelodier som jag 
också spelar. Jag blandar in lite improvisation över harmoniken på några ställen 
som jag brukar göra i mina arrangemang. 

Infiltrationen - Infiltrations-temat spelas i tolv variationer. Här ser jag framför mig 
en parad av högt uppsatta människor i staden, nästan lite parodiskt till en början. I 
denna del har jag följt originalet ganska strikt, men jag låter orkestern äntra scenen 
några i taget medan de spelar. Först kommer stråket, sen flöjt, sen piccola, sen två 
saxar som svarar varandra, sen brasset som spelar i stämmor och till sist sax och 
klarinett som spelar i kanon. De resterande sex variationerna spelas av hela 
orkestern tillsammans. Mot slutet blir musiken lite mer ond, och där tänker jag att 
en ny ideologi infiltrerar samhället. Sista variationen spelar alla instrument ett 
unisont marscherande komp till brasset som spelar temat, och där tänker jag att 
hela samhället har böjt sig under detta nya system. 

Konsekvensen - Nu får det nya systemet härja fritt, och av musiken att döma blir 
det minst sagt brutalt. Här har jag också utgått från originalet ganska exakt, 
förutom att det är trumpetsolo i början. Delen är en fortsättning på förra delen och 
innehåller flera teman från den, men i hjärtskärande dissonanser. Det kulminerar i 
en långsam marsch som kompositören kallar för ett rekviem, med mollvarianter av 
den första delen. I slutet kommer en lugnare del med mycket kromatik, som låter 
som att folket i staden gråter. Till slut är det bara en flöjt kvar, och denna delen har 
jag gjort till en flöjtimprovisation. 

Spillrorna - Denna delen är i originalet ett fagottsolo, i min version är det kvartett 
med piano, bas, trummor och tenorsax. Jag har förlängt den något med ett saxsolo 
mitt i. Orkestern är kvar på scenen, fast med nerböjda huvuden. Delen består av ett 
tema från den första delen, fast i moll och sjutakt, och jag kan riktigt se framför 
mig en stad i spillror, och en karaktär som går runt och tänker att staden inte är vad 
den en gång var. 

Uppvaknandet - Denna del är en återgång till teman från i början, fast 
långsammare och något allvarligare. Jag tolkar det som att folket i staden vaknar 
upp, inser situationen och långsamt börjar bygga upp staden till det den en gång 
var. Här får hela orkestern vara med i början, sen kommer en del med stråkkvartett 
och bassolo, och slutligen en lågmäld variant av infiltrationstemat med piano, bas, 
trummor och trumpet. 

Orfeus i stan - Hilding Rosenberg (1938) 
Stycket "Orfeus i stan" är en timme långt, så det var givet redan från början att alla 
musiker inte skulle vara med hela tiden. Stycket är från början musik till en balett. 
Jag tog reda på så mycket jag kunde av originalstoryn, och fyllde ut luckorna själv 
utifrån hur jag tyckte att musiken lät. Sen gav jag rollerna åt musikerna i orkestern, 
och bestämde sättningarna utifrån detta. Stycket handlar om Orfeus-statyn som står 
på Hötorget utanför Stockholms konserthuset, och genom att låta mig själv inneha 
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huvudrollen kunde jag göra vissa delar till solopianodelar. Här är de olika delarna i 
stycket: 

Förspel / Dans - Handlar om en vanlig dag på Hötorget. Här har jag med hela 
orkestern för att det ska kännas som en folkmassa. I slutet skingras folkmassan och 
det illustrerar jag med att orkestern går ut spelande på sina instrument. 

Orfeus' uppvaknande - Börjar med ett citat av arian ur Glucks opera "Orfeus & 
Eurydike", och sen lägger Rosenberg på en twist på det. I min version är det 
solopiano, eftersom det handlar om Orfeus. Musiken spårar ur mer och mer, och 
det tolkar jag som att han är rastlös för han vill ut på stan och leta efter sin kvinna 
Eurydike. 

En av statyerna / Statyerna tröstar Orfeus - Här är det soloviolin och orkester 
som spelar i originalet, och jag spelar delen på duo med Terese på violin, fast 
improviserat istället. I andra delen kommer det till en träblåssektion, som ska 
föreställa statyerna som står runtomkring Orfeus och försöker trösta honom. Jag 
valde att ställa dem runt pianot, så att det blir lite intim stämning. Mitt i kommer 
det en del snabbare dissonanta delar, som jag valde att notera grafiskt, och det 
tolkar jag som att Orfeus och statyerna börjar bråka. 

Konsertpubliken kommer ut / Tarantella - Till slut kommer en längre dissonant 
del, som ska föreställa att det kommer ut en massa folk från konserthuset. Denna 
delen gjorde jag helt fri och skrev att hela orkestern ska komma ut och spela sina 
egna grejer samtidigt. Sen kommer Tarantella, som spelas av hela orkestern. I 
originalet är detta en dans av folket på torget. I slutet kommer en orolig del, och 
sen en mystisk del, och den tolkar jag som att Orfeus har smitit från sin piedestal 
och att folket går ut och letar efter honom. Där går jag ifrån pianot och spelar på en 
flygel bakom scenen, och orkestern går ut successivt. 

Intermezzo 1 - Nu är Orfeus fri, och han går ut på stan för att leta efter sin kvinna. 
Här sitter jag själv vid pianot igen, fast nu är musiken betydligt muntrare än de 
tidigare solopianodelarna. 

På Kärleksudden - Orfeus hamnar vid Kärleksudden som är en plats på 
Djurgården. Det här är en lugn och lite mystisk del, som jag spelar på piano. Jag 
har samplat och loopat en takt från originalinspelningen med Stockholms 
filharmoniker som jag lägger på i bakgrunden på ett parti för att förstärka den 
mystiska känslan ytterligare. På slutet blir musiken lite mer ond, med mycket 
dimskalor, och det tolkar jag som att Orfeus går vidare i natten. 

Fredrika Bremer-statyn - Orfeus hamnar i Humlegården, och där finns en staty 
av Fredrika Bremer. Den rollen spelas av Sandra på flöjt, så denna del är piano- 
och flöjtduo. I slutet kommer en del med mycket dim igen, som jag tolkar som att 
Orfeus skyndar vidare. 

Framför Nationalmuseum - Här fick jag användning för ett sidoprojekt jag har 
haft, att arrangera klassisk musik i elektroniska versioner. Denna korta del spelar 
jag med piano och förinspelade syntbakgrunder. 

Amor & Psyke / Scherzo / Nocturne - Denna lilla svit dyker upp i mitten av 
Orfeus i stan, och handlar om statyerna Amor och Psyke som Orfeus träffar utanför 
Nationalmuséet. Dessa roller spelas av två keyboardister som spelar tillsammans 
med mig och syntbakgrunder. Detta blir en liten paus i dramat, men eftersom det är 
ett så tydligt avbrott genremässigt gör det ingenting, det är bara skönt för publiken. 
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Intermezzo 2 - Här har jag gjort en blandning av det elektroniska och delar av 
orkestern som kommer in successivt. I originalet dansar Orfeus och hans 
statyvänner indiansk spårningsdans när de letar efter kvinnan, och jag tolkar det 
även som att konserthuspubliken fortfarande är ute och letar efter honom. I slutet 
går Orfeus förbi Operan och ser att Glucks opera "Orfeus och Eurydike" spelas 
därinne, och då tror han att han har hittat Eurydike, så han går in genom 
sceningången. 

Orfeus av Gluck - Den här delen är helt och hållet ett plagiat av Gluck. I den 
versionen jag lyssnade på har de samplat en gammal inspelning av Glucks opera, så 
jag gjorde likadant. Orfeus ser en kvinna som står på scenen och spelar Eurydike, 
men bredvid henne står en annan man, en falsk Orfeus! Dessa roller spelas av Alva 
på violin och Elias på altsax, som jag valde att ställa längst fram med ryggen mot 
publiken i denna scen. 

Orfeusstatyn stormar in - En ganska brutal del som handlar om hur Orfeus rövar 
bort kvinnan från operan och springer genom stan. Jag spelar den med piano, bas 
och trummor först, efter en stund kommer Alva in på violin, och i slutet kommer 
Elias in på arg sax. 

Danssvit - Tidens rytm / Bartenderns dans / Flickans dans / Dans av negress / 
Trio / Tango / Damens uppvaktande stormar in - Danssviten är huvuddelen av 
baletten, som ibland spelas som ett fristående stycke. Den handlar om hur Orfeus 
och kvinnan är inne på en nattklubb och olika karaktärer dansar solo. Den är nästan 
lite jazzig i originalet också, så det jag har gjort är mest att förstärka svänget ännu 
mer, och göra om vissa delar till jazziga solon. Istället för solodans har jag gjort 
karaktärerna till solister i orkestern, men jag ändrade lite i namnen, så Flickan är 
istället Servitören, och Negressen är istället Slagverkaren (1938 var det tydligen 
okej att använda n-ordet, men det vore tanklöst att göra det idag). Bartendern 
spelas av Filip på trombon, servitören spelas av Joel på klarinett och slagverkaren 
spelas av Jonatan på slagverk. I tangodelen bjuder Orfeus upp sin kvinna på 
dansgolvet, och där står Alva precis bredvid mig och spelar så att det blir nästan 
som att vi dansar tango fast vi spelar på våra instrument. I slutet kommer kvinnans 
beundrare, Elias, in och spelar arg sax igen, och resten av orkestern spelar orolig 
musik som jag har valt att göra till friimpro fast i takt. 

Intermezzo 3 / På morgonen - Här är vi tillbaka på Hötorget, och Orfeus försöker 
övertyga sin kvinna att stå med honom på piedestalen tillsammans med honom. 
Mannen från operan kommer in och försöker få henne att följa med honom istället, 
vilket hon gör. Här har jag gjort ganska mycket egna tolkningar av det som händer, 
och använt mig av en mindre sättning. Det börjar med piano, bas och trummor, 
efter ett tag kommer Alva in på violin, sen kommer Elias in på altsax, och till slut 
går Alva till Elias och spelar bredvid honom innan de går ut tillsammans. I slutet av 
denna delen kommer träblås-statyerna och muntrar upp Orfeus igen. 

Final - Folkscen på torget - Några spelar ett folkligt tema och resten av orkestern 
går in och spelar en glad improvisation. Originalet har ett calypso-sväng som vi 
försöker förstärka ännu mer i min version. 
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Processen 

Förberedelser 
Efter två år av arrangerande har jag fått upp vanan att både utgå från partitur och att 
planka från inspelningar det jag inte kan få tag i partitur till. Sjostakovitj-stycket 
kunde jag hitta partitur till på Internet, så det var ganska lätt att arrangera även om 
jag valde att notera vissa delar lite annorlunda än vad som stod. På ett parti dyker 
det upp en extra brassektion vid sidan av symfoniorkestern i originalet, så det blev 
en utmaning att banta ner denna jättestora sättning till min mindre sättning på just 
det partiet. Till Rosenbergs stycke hittade jag bara partituret till danssviten som är 
en ganska liten del av stycket, vilket gjorde att jag fick ta ut resten på gehör från 
Stockholms filharmonikers inspelning, som för övrigt är den enda spelningen som 
finns av stycket i sin helhet. När jag arrangerar skriver jag först ner kontrabas-
stämman som består mest av ackordanalys, sen sätter jag mig vid pianot och 
försöker spela igenom det. Sen skriver jag ner resten av stämmorna. Ibland märker 
jag efter ett tag att mitt arrangemang blir mer eller mindre en direkt transkription av 
originalet, och då får jag börja om och lägga till mer av min egen touch på det.  

Ganska snart började jag ställa mig själv frågan: blir det här verkligen fler timmar 
än mitt projekt i tvåan? Det tar ju kortare tid att skriva noterna när jag varken har 
lika mycket repertoar eller full besättning på alla delar. Men jag kom fram till att 
jag lägger mer tid på andra saker i det här projektet. Det krävs mer kreativitet för 
att arrangera från symfoniorkester till mindre sättningar. Projektet kräver mer 
reptid med musikerna, dels för att musiken i sig är väldigt varierande och dels för 
att få till alla in- och utgångar. Jag har också lagt mycket tid på att öva in mina 
solopianodelar. Jag bestämde mig för att lägga till två kortare solopianostycken av 
Gunnar de Frumerie som fick inleda varje set. Dessa har jag jobbat med under året 
för min lärare Ove, som själv har haft Gunnar som lärare.  

Jag startade en facebookgrupp ganska tidigt på hösten där jag lade till alla musiker 
som jag ville ha med i orkestern. Alla kunde vara med utom en, som jag hittade 
ersättare för ganska snabbt. Jag började med att ha ett rep med hela orkestern i 
november, mest för att samla ihop alla och bestämma reptider inför den kommande 
terminen. Jag började med att lära orkestern den enkla melodin i Sjostakovitj-
stycket på gehör för att den skulle sätta sig i deras huvuden. Sen testade vi några 
andra delar. Det var kul att få höra hur det låter på riktigt och inte bara i 
notskrivningsprogrammet, men jag insåg också att det skulle behövas en hel del 
reptid. 

Jag skrev klart resten av arrangemangen i januari. Då satt jag också i min replokal 
en vecka och spelade in syntbakgrunderna till den elektroniska delen i 
inspelningsprogrammet Logic. Förutom att spela själv samplade jag också en del 
från inspelningen med Stockholms filharmoniker. När jag var klar hittade jag ett 
sätt att programmera in mina bakgrunder till olika tangenter på ett midiklaviatur, så 
att det skulle vara smidigt för mig att sätta igång dem medan jag spelar. Detta 
gjorde jag i Mainstage, som är Logics tillbehörsprogram för livespelningar. 
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Repperiod 
Vi började repa med orkestern igen i slutet av januari, först den mindre sättningen 
med piano, bas, trummor, violin och altsax, och sen regelbundet med full orkester 
en gång i veckan under hela februari. Häromkring hade jag också ett första möte 
med min handledare på Konstfacks café, för att få tips på hur jag skulle lägga upp 
repen. Temat för den här träffen och även senare träffar var att börja med mig själv, 
hur jag ser ut på scenen och hur jag lever mig in i min roll, för att sen kunna 
överföra det på de andra musikerna. Vi pratade om kroppsspråk när man spelar, 
något som jag även hållit på med en del hos Ove under året. Detta hade en del 
inflytande på min fortsatta egen övning inför konserten. Eftersom vi var på 
Konstfack gjorde det inget att göra lite konstiga grejer där, så jag fick testa att gå 
fram och tillbaka några gånger, för att testa hur man ger ett säkert intryck när man 
går in på scenen. Vi pratade också om att fokusera på styckenas handling redan på 
de första repen, så att musikerna får in rätt känsla för styckena även under 
inlärningen. Det var lite svårt att genomföra detta på repen, dels för att rummet var 
litet och trångt, och dels för att inte alla kom på varje rep. Det blev också rätt 
mycket fokus på musikaliska detaljer i början innan alla kunde allt. Jag drog 
igenom storyn till "Orfeus i stan" från början till slut för alla som var där på andra 
repet, och lade upp den i vår dropboxmapp för de som inte var där. 

På tredje repet spelade vi Sjostakovitj-stycket som vi redan hade känt på tidigare. I 
partiet med den enkla melodin lät jag orkestern gå ut i korridoren och göra entré in 
i reprummet som de ska göra på scenen sen. Först bara gå utan att spela, för att 
känna in hur man gör en snygg entré, precis som jag gjort på handledarträffen. Sen 
gjorde vi det med musiken. Det var lite svårt att spela utantill för dem som inte var 
med på repet i november och aldrig spelat den här melodin förut, men samtidigt 
svårt för mig att hålla reda på vem som varit med och inte på varje rep. Under detta 
repet kunde vi även köra igenom det 30 minuter långa stycket från början till slut. 
Det var bra att få en helhetsbild av det. 

Övriga bestyr 
Parallellt med dessa rep var det mycket att göra runtomkring. Till exempel 
bestämma lokal. Jag tänkte först att jag skulle ha konserten i lilla salen, men sen 
var jag på en stråkkonsert i stora salen och tänkte att det skulle vara maffigt att ha 
konserten där ändå. Jag lyckades som tur var byta och ha konserten i Stora salen, 
något som jag i efterhand undrar hur det hade gått annars. Stora salen har bättre 
akustik, bättre flygel, mer plats på scenen, fler platser i publiken, bättre 
ljusmöjligheter och inga pelare i vägen. Det enda som är lite svårt är att få alla 
instrument att gå fram i ljudbilden, man får jobba mer med mickning när det är en 
större lokal. Jag lyckades få Erik Metall som ljudtekniker vilket gjorde mig lugn 
inför detta. 

Jag ville ha någon konsertvärd som hållit på en del med ljus innan, och fick Tina 
Amvon, som jag skrev ett ljusmanus till. Min syster hjälpte mig att ta bilder på de 
platser i Stockholm där "Orfeus i stan" utspelar sig, som skulle ligga i bakgrunden 
när vi spelar. Först tänkte jag att Tina skulle styra bildspelet från läktaren, men det 
blev svårt att hitta så långa kablar, så jag bestämde mig för att göra det själv från 
min dator medan jag spelade. Det kändes säkrast också för att det skulle bli rätt 
med tajmingen. 
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Jag fick leta keyboardist till syntdelen ganska länge. Till slut blev det Simon 
Eidenskog som jag spelat lite med under hösten. Till den tredje keyboardstämman 
tog jag min syster som har spelat en av delarna med mig förut. Jag hittade en 
digital cembalo i stora salen som hade ett kyrkorgelljud som passade till denna del. 
Jonatan var vår gästslagverkare som skulle spela på Danssviten och Finalen på 
Rosenberg-stycket, bland annat några västafrikanska trummor som vi hittade på 
skolan efter mycket letande. Sen kom jag på att han kunde spela på Sjostakovitj-
stycket också, och då blev det ytterligare några instrument, bland annat tamburin 
och en gong-gong. 

Jag tog kontakt med samverkansavdelningen på skolan för att få mitt projekt mer 
uppmärksammat på skolan, eftersom det är ett institutionsöverskridande projekt 
helt i skolans anda. På min förra orkesterkonsert var det bara två av lärarna som 
kom, Ove som var min examinator och Irene som är hans sambo, och jag kände att 
jag ville få dit några fler till denna konserten. Samverkansavdelningen var positiva 
till mitt projekt och sa att de ville göra en intervju med mig inför konserten. 

Repperiod fortsättning 
På det fjärde orkesterrepet hade vi ingen trummis, så jag fick göra det bästa av 
situationen. Det kändes som att det nästan gick bättre att dra vissa detaljer på ett 
sådant rep. Sen var det dags för den stora repdagen, som vi hade den 1 mars i Stora 
salen. Det tog längre tid att rodda än beräknat, jag var där tidigt men de flesta andra 
kom exakt när vi skulle börja, så vi kom igång en halvtimme senare än vad som var 
sagt. Vi började med att öva alla in- och utgångar utan att spela. Sen drog vi 
igenom de partier som vi inte hunnit på förra repet. Christine kom dit och tittade 
denna dag, och hon och jag pratade igenom allt under lunchen. Eftersom hon var 
min handledare ville hon inte prata för mycket direkt till orkestern utan instruera 
mig vad jag skulle säga till orkestern, vilket jag tyckte var bra. Eftersom jag hade 
ganska klart för mig hur jag ville ha allting kom hon inte med så mycket nya idéer 
utan snarare medel att förstärka idéerna jag hade ännu mer, något som också 
kändes bra. En allmän grej för hela orkestern var att spela ut sina roller ännu lite 
mer. Christine märkte vilka som var inne i sina roller och vilka som inte var lika 
entusiastiska, men på dem som levde sig in märktes det en klar skillnad när vi hade 
sagt åt dem att spela ut mer. 

Efter lunchen var det genomdrag, först av Sjostakovitj-stycket som vi kom igenom 
utan stopp, och sen av Rosenberg. Eftersom några inte var där hoppade vi över en 
solopianodel och syntdelen, annars fick vi med alltihop. Det blev några stopp, och 
en av delarna fick vi bryta och hoppa över för att vi inte hade repat den på en 
månad. Det var också en del notstrul för folk som inte hade varit på alla rep innan, 
jag hade lagt alla noter i vår gemensamma dropbox men alla visste ändå inte vilka 
stycken de skulle vara med på. Känslan efter den här dagen var blandad, det var ju 
bra att alla var där och fick en helhetsbild av allting, men vi var verkligen inte där 
än, och vi hade inga fler rep inplanerade. 

Genom mycket användande av webbtjänsten Doodle fick vi till slut igenom ett 
detaljrep till. Den veckan var det dock intagningsprov i alla salar, så den enda salen 
som fanns var Nya salen, där som skolpubarna brukar vara. Det gick bra att repa 
där, lite folk som gick förbi men inget farligt. Tyvärr var inte alla med den här 
gången heller. Det kändes dock bättre efter det här repet, vi hann dra igenom de 
viktigaste detaljerna inför genrepet. Detta repet blev filmat av Måns Tengnér från 
samverkansavdelningen, och några dagar senare filmade han en intervju med mig 
som han klippte ihop med filmningen från vårt rep och lade ut på KMH:s hemsida. 



12 

Jag länkade det även från facebook, och det var kul att visa folk lite mer vad vi höll 
på med, och kanske uppmuntra fler till att komma på konserten. 

Jag hade ett sista möte med min handledare, där vi stod framför en spegel och gick 
igenom hur jag skulle framföra min presentation av styckena. Även här pratade vi 
om att inge säkerhet. Eftersom det är så specifika handlingar i båda styckena är det 
viktigt att min berättelse går fram till publiken så att de kan hänga med i musiken 
sen. Pratet var något jag tänkt på länge och övat på t.ex. till och från tunnelbanan, 
så jag visste tidigt vad jag skulle säga och kunde det utantill. Men när jag hade 
bollat det med Christine var det vissa grejer som hon kommenterade på: "behöver 
det här verkligen vara med?" Så de slutgiltiga presentationerna blev kortare än vad 
jag hade tänkt från början, och lämnade vissa partier öppna för publiken att göra 
egna tolkningar. 

Genrep 
Nu var det tre dagar kvar till konserten och dags för öppet genrep. Efter en önskan 
från några i orkestern skrev jag ut ett program med styckenas ordning, vilka som 
var med på vilka stycken och hur in- och utgångarna skulle ske. Detta var bra för 
orkestern att ha på sina notställ och bakom scenen. Vi hade ganska lite riggningstid 
i och med att symfoniorkestern hade repat där tidigare på dagen, men som tur var 
fick vi hjälp av nästan hela servicecentrum att rodda om. Mattias Alldahl hjälpte 
oss att sätta upp ljud som inte var riktigt samma som det skulle vara på den riktiga 
konserten, men som funkade att genrepa med. Vi hade lite problem med att få 
igång projektorn till mina bilder men det löste sig precis innan vi skulle börja. 
Eftersom det hade varit lite stressigt kände jag mig inte helt koncentrerad när 
genrepet började så det kändes inte riktigt som en konsert. Men som tur var så var 
det inte så många i publiken, bara några vänner som inte hade möjlighet att komma 
på konsertdagen, och min handledare.  

Genrepet gick oväntat bra, vi behövde bara stoppa och ta om på två ställen men det 
var inget farligt. Som alltid var det lite smådetaljer som vi fick snacka om efteråt, 
men helheten och känslan var exakt som jag hade tänkt i mitt huvud från början! 
Det var roligt att få köra hela Orfeus-stycket rakt igenom, det hade vi ju inte gjort 
någon gång förut. Roligt också att ha med förstaflöjtisten Sandra, hon bor i 
Göteborg och hade inte kunnat vara med på så många rep innan. Genrepet blev 
uppskattat av de som var där, och jag kände mig nöjd när jag åkte hem. 

Det gick två dagar, och jag gick igenom allt i mitt huvud och skrev en lista på allt 
jag kom på, dels saker jag skulle göra själv, dels saker jag skulle säga till orkestern 
och dels delar vi skulle ta igenom en sista gång. Jag träffade Tina för att gå igenom 
lite mer av ljusmanuset. Jag såg en film på originalversionen av Sjostakovitj-
stycket där jag märkte att stråket jobbade mycket med upp- och nedstråk för att få 
till ett speciellt sound, något som jag precis börjat lära mig om på Joakim Milders 
stråkarrangeringskurs. Jag skrev ner hur stråken skulle vara på denna del och lade 
upp i dropboxen. Jag skrev ut programblad dagen innan, men när jag var på 
Samuels examenskonsert den kvällen märkte jag att det var väldigt mycket folk, så 
jag fick skriva ut fler på kvällen. Skrivaren krånglade så jag kom i säng senare än 
vad jag hade tänkt, och vaknade tidigt så det blev bara fem timmars sömn. 
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Konsertdagen 
På konsertdagen var det mycket att tänka på runtomkring som jag inte tänkt på 
innan. Till exempel när jag kom till stora salen och märkte att flygeln var ostämd. 
Jag ringde runt till olika folk, och till slut fick jag tag i pianoteknikern som medgav 
att han glömt bort att stämma flygeln som han skulle ha gjort på morgonen. Det 
fanns inte tillräckligt med tid kvar att stämma hela flygeln men vi bestämde ändå 
att han skulle komma dit. Detta gjorde mig stressad och jag gick till några 
kompisar för att prata ut och lugna ner mig lite. Jag gick till servicecentrum och 
den hjälpsamme Johan försökte flytta en gemensam pianolektion som skulle vara 
bland annat i Stora salen, och som tur var så var en av lärarna borta, så de andra 
kunde vara i andra salar. Då kunde pianoteknikern stämma hela flygeln, och jag 
kände mig mycket lugnare. Nästa problem var att hitta notställ med skenor för 
belysning, men jag fick hjälp av servicecentrum att leta runt på hela skolan och till 
slut hade vi tillräckligt. Skålar för snacks till pausen var också en grej, det kunde 
jag fixa lätt från Prego. Jag använde vilorummet för första gången på dessa tre år 
för att jag var så trött, men jag vågade inte sova ifall jag skulle missa något.  

Klockan 4 kom orkestern och jag gick igenom lite grejer med dem, och Erik Metall 
gjorde en effektiv soundcheck. Han hade satt upp mickar till alla instrument, inte 
bara de instrument jag hade sagt behövde förstärkning, men det var säkert bra både 
för inspelningen och utljudet. Vi tog igenom de delar vi behövde, bland annat den 
delen som hade nya nedskrivna stråk, och det var inga problem för dem. Sen kom 
keyboardisterna så att vi kunde soundchecka syntarna också. Efter det här var det 
mindre än en timme kvar till konserten. Jag hann äta lite, sen skulle vi fixa de sista 
grejerna som att tejpa fast noter på flygellocket till den del där några står runt 
flygeln och spelar, och sätta upp min Zoom. Min pappa skötte både Zoomen och 
filmkamera från läktaren. 

 

Resultatet 

Konserten började och jag var ganska nervös, men jag kände mig mycket piggare 
nu än vad jag varit tidigare på dagen. Jag började med Preludium av Gunnar de 
Frumerie, en minut långt, och sen presenterade jag Sjostakovitj-stycket. Jag sa att 
jag ville att det skulle fungera som en reminder så att vi inte hamnar där vi var på 
40-talet i Europa en gång till. Jag tyckte att hela stycket gick väldigt bra, det spelar 
sig ganska mycket själv och det blev väldigt effektivt när hela orkestern kom in 
sektionsvis. Största missen gjordes av mig, jag lade helt fel ackord på ett ställe 
under Joels solo, det kan ha berott på min trötthet denna dag. Publiken uppskattade 
stycket väldigt mycket, i pausen var det någon som sa att han aldrig ryst så mycket 
av musik förut. Och jag kan bara hålla med när jag lyssnar på originalet, det är 
verkligen hjärtskärande på sina ställen. I pausen hjälpte mina föräldrar till att 
servera chips och dricka, det var skönt att slippa göra det själv. 

Nu kändes det som att vi gjort den allvarliga delen av konserten, jag hade en 
mycket lugnare inställning när vi skulle köra Orfeus-stycket som är lite mer 
lättsamt. Men först skulle jag spela Sarabande av Gunnar de Frumerie som jag 
jobbat med på väldigt många lektioner hos Ove. Det var självklart lite nervöst, men 
jag kände mig ändå säker eftersom jag övat på det så mycket. Jag berättade storyn 
om Orfeus, och det verkade som att publiken gillade min berättelse. Sen körde vi! 
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Början gick bra, och den delen där statyerna står runt flygeln och spelar blev 
väldigt stämningsfull, nästan det bästa på konserten. Sen var resten av orkestern 
inte med på när de skulle komma in efter det, så det blev en väldigt lång 
friimprodel innan vi kunde sätta igång nästa stycke, kändes det som då i alla fall. 
Solopianodelarna gick bra, och även syntdelen, tyvärr hackade bakgrunderna lite 
men inte farligt mycket. Allmänt kändes det som att både jag och orkestern tappade 
koncentrationen efter vi gjort klart ett stort parti. I övergången precis efter att 
syntdelen var klar spelade jag mycket fel, och när den långa orkesterdelen var klar 
var vi som var kvar också rätt trötta. Men det kom tillbaka efter ett tag, och finalen 
blev riktigt ösig! Vi fick stående ovationer efteråt, jag presenterade orkestern, ljud 
och ljus, min pianolärare och min handledare. Vi gjorde ett kort extranummer med 
slutet av finalen, sen var det slut på riktigt! 

Efteråt kände jag mig ganska tom, uttömd. Folk berömde mig efter konserten, och 
jag visste ju att mina idéer var bra, men hur det hade gått hade jag ingen känsla för 
då. Vi gick till the Londoner nästan hela gänget, och några vänner från publiken 
hängde på också. Jag hade fixat så att vi kunde ha hela undervåningen för oss 
själva, och det blev en väldigt trevlig kväll.  

Dagen efter åkte jag hem till Alingsås med mina föräldrar. Det var en bra grej att 
göra, det hade nog känts tomt att vara hemma i lägenheten hela helgen, och det var 
kul att ha några att prata med om hela tillställningen. En dag senare kom mormor 
och farmor hem till oss för att fira min examen, och jag visade dem filmningen från 
konserten. Då fick jag mycket mer känsla för hur allt hade gått, och det kändes 
bättre då än efter konserten. Det var kul att se allting utifrån, och jag fick också 
rysningar av vår version av Sjostakovitj-stycket. 

 

Reflektion 

När jag bestämde mig för att jobba med orkestern ett år till, var min första idé att 
jag skulle ha som projekt att sprida det här konceptet utanför skolan, och jag skulle 
ha en handledare som hade mycket kontakter och visste hur jag skulle gå till väga. 
Sen när jag märkte att arbetet med själva konserten tog så pass mycket tid ändrade 
jag mig och valde att ha handledning för det sceniska istället. Att ha Christine som 
handledare var verkligen helt rätt val, hon hjälpte mig att förstärka mina idéer och 
få föreställningen och scenshowen precis så bra som jag hade tänkt det. 

Processen har varit delvis jätterolig och delvis jobbig. Allt slit känns värt det när 
man står på scenen inför en så härlig publik, och det tror jag att orkestern tycker 
också. Men det känns som att det har varit lite slapp inställning i orkestern det här 
året, vi har nästan aldrig repat med full besättning. Visst, man kanske får räkna 
med det när det inte är något betalt och folk har andra grejer som kanske är 
prioriterade, men jag tycker ändå att jag har varit ganska tydlig med när alla rep ska 
vara. Vi har haft en facebookgrupp där jag har skrivit all information kontinuerligt. 
När jag lyssnar på Erik Metalls flerkanaliga inspelning hörs alla detaljer och det 
blir tydligt att orkestern inte kan allt helt och hållet. Jag får väl ta på mig en del av 
skulden själv att jag valt mycket och bitvis svår repertoar, samtidigt var det ju 
verkligen det här som jag ville framföra på min konsert. 
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Uppgiften att göra en föreställning som publiken kan se och inte bara höra tyckte 
jag att jag löste bra, det var så roligt att se att alla idéer jag haft i huvudet faktiskt 
funkade på riktigt! Faktum är att det nog blev ändå mer, man fick uppleva med 
både syn, hörsel och känslor. I Sjostakovitj-stycket blev det en dos av allvar, hur ett 
samhälle kan förstöras, och i Orfeus blev det mer lättsamt, publiken fick följa med 
på en tur runt Stockholm, inte minst på grund av bilderna som gick på i 
bakgrunden. Flera har sagt till mig att berättelserna runtomkring styckena som jag 
drog i början på varje set gjorde mycket för upplevelsen av musiken, och då känns 
det som att jag har lyckats med min utmaning. 

Frågan står kvar: hur ska jag fortsätta med min klassiska jazzorkester nu när jag 
slutar på Musikhögskolan? Mina konserter på skolan har varit lyckade och 
uppskattade hos de som kommit och tittat, inte minst den som jag hade nu, men 
annars är det få som vet något om det här konceptet och då är det svårt att få det att 
sprida sig. På Musikhögskolan är det lätt att få med folk att spela och då går det att 
göra sådana här stora projekt, men ute i verkligheten blir det svårt om det inte finns 
pengar i det. Om vi skulle sätta upp konserter på andra ställen skulle jag dessutom 
vilja ha större perfektion vilket kräver ännu mer rep. Kanske är det dags att tänka 
bort den stora orkestersättningen och spela med mindre sättningar. Jag har redan en 
idé om att välja ut två musiker från orkestern, kanske fiol och klarinett, och starta 
en trio med genrelös, egenskriven musik. Men det vore kul att få spela med full 
orkester igen någon gång i framtiden, nu när jag ändå har flera arrangemang för 
större orkester. En idé jag har är att jobba i en församling som har en musikskola, 
och sätta upp liknande projekt där. Kanske Smyrnakyrkan i Göteborg där jag själv 
började mitt pianospel. 

Som det ser ut nu har jag en facebook-sida som heter Classical Jazz där jag lägger 
upp inspelningar på mina arrangemang då och då, och en youtube-spellista med 
samma namn där jag har samlat inspelningar på alla mina arrangemang och fyller 
på så fort vi framför något nytt. Förhoppningsvis är det någon betydelsefull person 
som upptäcker detta och vill satsa på det en dag. Det var en från ett svenskt 
skivbolag som hörde av sig, som hade hört ett av mina arrangemang på Atterberg 
och pratade om att spela in oss, men jag har inte hört från honom sen dess. Jag har 
insett att det inte finns mycket goodwill i musikvärlden, ska man lyckas med något 
måste man i princip fixa allting själv. Och då är det lätt att bli realistisk och 
begränsa sina idéer till vad som funkar just nu. Om jag fick drömma fritt så skulle 
jag fortsätta skriva en massa nya arrangemang och ha en orkester med varierande 
medlemmar ungefär som nu, och spela frekvent på ställen som kan ge tillräckligt 
med betalt så att musikerna känner sig motiverade att både spela upp och repa in 
nytt! 

 

Källor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._7_(Shostakovich) 

https://www.youtube.com/watch?v=sExe-tuD8jI 

https://www.youtube.com/watch?v=_BtEUAhHYmQ 


