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Bakgrund 

Instrumentteknisk utveckling 

Mina år vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har till stor del kommit att 
präglats av brassteknik. Efter att ha gått musikgymnasium och folkhögskola var jag 
på en mycket hög nivå musikaliskt, vad gällde gehör, musikteori, historia med 
mera. Det kändes dock som om jag hade nått en gräns i min utveckling som 
trombonist, som om jag slagit i ett slags ”tak”. Jag spelade på en ganska bra nivå, 
jag hade fint sound och var en bra solist. Däremot var det något med min 
projektion, artikulation och mitt höjdregister som helt enkelt inte funkade. 
  
I mitten av mitt första år kontaktade jag Sven-Erik Eriksson, trombonlärare vid 
klassiska institutionen, och bad om lektioner. Vi sågs och han kunde direkt 
konstatera att jag hade en destruktiv embouchure  1

Rent konkret innebar detta att jag vek över min överläpp så att den täckte 
underläppen. Detta gör att man bildar ett mycket obehagligt tryck mot tänderna och 
att luftströmmen riktas rakt nedåt i munstycket, vilket bidrar till dålig projektion. 
Han förklarade att mina alternativ var att sluta musikhögskolan, tacka nej till gig, 
repetitioner och jam och extremt målmedvetet och långsamt göra denna ändring av 
embouchuren; eller att helt enkelt stanna i utvecklingen, på den nivå jag just då 
befann mig på. 

Jag har aldrig accepterat halvmesyrer, så jag slutade i princip spela. Under två och 
ett halvt års tid var mitt enda utövande av musik att stå hemma framför spegeln 
tjugo minuter varje dag och spela på munstycket – mer än så kändes för 
nedslående. Jag skaffade litteratur som förklarade den här typen av ändringar och 
som beskrev embouchurens funktion. Jag studerade videos på de stora 
brassmusikerna för att se hur de alla använde sin embouchure på olika sätt. 

Så här förflöt tiden efter mitt första år på musikhögskolan och jag trodde aldrig att 
jag skulle spela på en professionell nivå igen. Men efter två och ett halvt år släppte 
något. Jag hade precis börjat studera biologi vid universitetet när jag började tröttna 
på att inte spela musik längre, längtan blev helt enkelt för stark. Dessutom hade 
något, nästan genom ett trollslag, gjort att det faktiskt funkade att spela igen, på ett 
helt annat vis än tidigare. Jag började öva lite mer, först någon timme om dagen, 
och dessutom spela med folk igen – något jag inte hade räknat med skulle gå innan 
jag blev trettio!  
Jag längtade efter att försöka bli heltidsmusiker igen och insåg att det i min 
situation var omöjligt att kombinera med andra studier, så jag ringde 
Musikhögskolan och fick med kort varsel återuppta mina studier där. 

 Embouchure – Från franskans ”Bouche” (Mun) – Den vibrerande yta i mitten av läpparna som 1

formas av i första hand läpparnas och ansiktets muskler, och i viss mån tungan, liknande det dubbla 
rörbladet hos ex. fagotten. Detta ger upphov till tonen hos brassinstrument.



Musikalisk utveckling 

Under mitt andra år på Musikhögskolan, efter min ”comeback”, och även innan jag 
slutade spela, hade jag dragit ihop många egna projekt. Dock hade jag alltid en 
tendens att dra ihop större band och arrangera musiken själv. Detta kom naturligt 
eftersom jag alltid haft lätt för teori – men det berodde också på självkännedom. På 
grund av mina problem har min uthållighet varit ganska låg. Jag har aldrig spelat 
långa solon eller vågat vara i förgrunden på riktigt, även i mina egna grupper. 
Därför har jag ”gömt” mig, genom att ha stora ensembler och arrangera ganska 
enkla stämmor åt mig själv. Bara notbilden hos en förstatrombonstämma har 
skrämt mig och skapat spänningar som gjort att jag inte kunnat spela ordentligt. 
Men under mitt tredje utbildningsår hände någonting, ungefär som året innan. 
Ganska abrupt, mellan oktober och november 2014, började kunskaperna sjunka in. 
Jag kunde koppla loss den extremt medvetna delen i att forma min embouchure och 
bara spela på muskelminne. Nästan över en natt fick jag en kvint extra i mitt 
höjdregister, hjälplinjer i en notbild gjorde inte att jag spände mig, mitt sound blev 
mycket mer övertonsrikt och kunde projicera bättre i en ensemble. Dessutom – 
framför allt – blev jag mycket mer uthållig. 
Sedan dess har jag jobbat stenhårt på det som jag inte har kunnat göra ordentligt 
innan, framför allt att utveckla mitt sektionsspel, studiovana med mera. Men jag 
bestämde mig också för att en gång för alla ta steget till att spela kvartett.   

Idén bakom examensarbetet 

Många examensprojekt antar utmaningen att arrangera för stora ensembler. Detta 
har jag dock redan gjort såpass mycket att det skulle bli rutinartat. Nyheten för mig 
blev istället att skala av formatet och stiga fram som solist på riktigt. Däremot var 
jag tvungen att hitta andra utmaningar, annars skulle ju det mesta av jobbet s.a.s. 
redan ha gjorts under de fyra år jag studerat embouchure.  
Den första utmaningen blev det musikaliska innehållet. Jag kände inget behov av 
att uppfinna ett nytt musikaliskt hjul och att reproducera något gammalt vore inte 
särskilt utmanande. Jag behövde först formulera för mig själv var min musikalitet 
befann sig, vilken musik jag verkligen brinner för. 

Under mitt uppehåll från spelandet kunde jag lägga bort alla pretentioner och 
förutfattade meningar om vilken musik man borde lyssna på. Jag har alltid haft en 
väldigt akademisk infallsvinkel och mitt musiklyssnande har varit väldigt 
systematiskt. Detta går tillbaka till när jag var ett barn och lärde mig läsa före alla 
andra. Det präglade min ungdom och jag var stolt över min lätthet för teoretiska 
ämnen och min kärlek till metodiska studier. Jag var väldigt intresserad av 
naturvetenskap och matematik och studerade flitigt. När jag var yngre använde jag 
det här systematiska tillvägagångssättet inom de flesta områdena i mitt liv och 
självklart även musiken när jag så småningom började med den. När jag gick 
folkhögskola kunde jag bestämma mig för att under ett par veckor lyssna på alla de 
viktigaste skivorna av någon av de viktigaste artisterna inom jazzen. Detta var 
självklart väldigt givande och gav mig en stor historisk överblick – men i efterhand 
har jag insett att det också har haft en hämmande verkan. Jag hade en väldigt sträng 
metod för att på det här viset studera musik; om jag inte satt blickstilla med ögonen 
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slutna i ett mörkt rum och gjorde mitt yttersta för att uppfatta varje nyans av 
musiken jag lyssnade på såg jag det som ett misslyckande. Självklart var det ändå 
njutningsfyllt för mig att lyssna på musik och jag lärde mig massor, men med facit 
i hand kan jag anse att jag satte musiken på en piedestal. 
När jag tog mitt uppehåll tröttnade jag på alla akademiska metoder. Jag satt inte 
längre ner och lyssnade på musik och jag lyssnade inte på något för att det hade en 
innehållsrik sida på Wikipedia. Istället lyssnade jag på musik jag verkligen gillade 
och jag gjorde det när jag diskade, lagade mat, åkte tunnelbana och så vidare. Det 
kan verka konstigt att ha en sådan utveckling i sitt lyssnande – att börja lyssna på 
musik för nöjes skull först när man passerat 20. 
Jag märkte något när jag lyssnade på musik på det här sättet. Innan var jag av den 
bestämda uppfattningen att en musiker har ett ansvar att alltid utveckla musiken. 
Jag hade fått det inpräntat genom att läsa citat och böcker av stora musiker, framför 
allt Miles Davis. Av den anledningen hade jag alltid försökt hålla mig á jour med 
den nyaste jazzmusiken och alltid haft en väldigt rationell del i mitt musicerande, 
för att söka efter ett ”nytt” uttryck. När jag nu bara lyssnade på det jag kände för 
upptäckte jag – till min förvåning – att det var nästan uteslutande tidig jazz, eller 
väldigt traditionsbunden modern jazz. Sidney Bechet, Louis Armstrong, Bessie 
Smith, Billie Holiday, Duke Ellington och hela den moderna versionen av 
brassbandstraditionen från New Orleans. Jag hade kommit den här musiken på 
spåren i mitt metodiska lyssnande och anat att det fanns något unikt hos den, något 
som man inte hittade i ”modern” jazz, där harmoniska och teoretiska innovationer 
dominerade. Men när jag nu lyssnade på musik utan (positiva) fördomar, insåg jag 
att jag verkligen var i resonans med de här artisternas musik – utan att egentligen 
veta varför. 
Jag har alltid haft en förmåga att höra när musik har något särskilt – originalitet, 
storslagenhet, ”X-faktor”, utan att kunna definiera vad det egentligen innebär. Jag 
hör det inte hos Tommy Dorsey, men jag hör det hos Jack Teagarden. Inte hos 
Sammy Nestico, men hos Nelson Riddle. Det är naturligtvis helt och hållet 
subjektivt, men på sistone har det varit väldigt viktigt för mig att identifiera var, 
och varför, jag upplever det. Jag upplever det dock extra starkt när jag lyssnar på 
Duke Ellingtons storband. 
För mig definierade han – och hans band – själva kärnan hos jazz. Även om han 
personifierade sin musik, var han inte ensam om att skapa den. Det var snarare 
hans förmåga att föra samman musiker, och förstå hur han skulle hantera dem 
musikaliskt, som gjorde honom storslagen i mina ögon. Därför tycker inte jag, som 
många gärna påpekar, att han har någon mindre del i musiken som skrevs av Billy 
Strayhorn, som stod för de flesta av hans idag mest kända låtar. Musiken skapades 
av var och en av musikerna i bandet, Duke Ellington var helt enkelt katalysator i 
sammanhanget. 
Det är den attityden till musik jag alltid strävar efter att återskapa. Att skriva musik 
för personer, inte för instrument, och detta gäller även om jag skriver åt mig själv. 
Jag insåg ganska snart att en tolkning av Duke Ellingtons musik skulle vara det 
mest utmanande att göra, och att försöka fånga kärnan i den. För att få en så 
djupgående studie som möjligt bestämde jag mig för att enbart tolka musik skriven 
av Duke Ellington – d.v.s. inte den som skrevs av Billy Strayhorn, men som brukar 
förknippas med Ellington. Jag ville blanda in en viss mängd låtar som inte spelas så 
ofta nu för tiden, för att bredda min kunskap.  
Den stora utmaningen med det här valet skulle bli att arrangera om Dukes musik 
för kvartett. Inte utmanande från en teoretisk synvinkel, utan från en estetisk – att 
försöka fånga det unika, själva nerven och färgpaletten i hans musik och koka ner 
essensen av det från storband till kvartett. 
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Ett examensprojekt är ju just det, och därför ville jag passa på att göra något mer 
utöver det vanliga. Jag bestämde mig för att försöka spela med en eller ett par av 
mina förebilder för att kunna utvecklas ännu mer. 
Daniel Fredriksson var min lärare när jag gick folkhögskola och har sedan dess 
varit en stor förebild för mig. På sätt och vis ledde hans lektioner till den 
musikaliska riktning jag tagit på senare år. Jag visste också att han uppskattade och 
förstod vart jag var på väg och att han gärna ville vara en del av den utvecklingen 
och han har därför på sätt och vis varit som ett slags mentorsgestalt. Det blev 
därför naturligt att fråga honom om han både ville spela i och dessutom vara 
konstnärlig handledare för mitt projekt.  
Senare i processen fick jag även med Andreas Gidlund i gruppen, som också varit 
en stor förebild för mig. 

För examenskonserten behövde jag sätta en vikarie på trummor, Rasmus Blixt, och 
jag valde även att utöka gruppen med en saxofon. 
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Mitt projekt   

Musikaliskt innehåll 

Jag ville arbeta enbart med Duke Ellingtons kompositioner av flera olika skäl. Dels 
för att det var det lättaste sättet att komma åt hans unika musikaliska universum, 
dels för att det konkreta musikaliska innehållet är så unikt – d.v.s. harmonik, 
melodik och rytm. 

Melodiken är helt enkelt extraordinärt bra. Det är melodier som fastnar direkt, och 
alla möjliga nyanser av melodik utforskas; meditativa och stillsamma, komplexa 
och rytmiska, solistiska och kontrapunktala. Framför allt är det intressant att se hur 
han blandar det svåra och det enkla; hur han ständigt lyckas väva in det 
horisontella; sångbara melodier, blues och spirituals - med melodier som är 
intressanta ur en vertikal (harmonisk) synvinkel. Ett bra exempel är Part III från 
albumet Black, Brown and Beige . Det har verkligen öppnat upp gehöret att på 2

djupet studera hans melodik. 

Harmoniken är enkel. Ändå är den väldigt svår att förstå direkt, enbart baserat på 
gehör. Detta beror på att den jazzundervisning man har fått har varit ganska 
likriktad, man får från början lära sig den ganska avancerade post-bop-harmoniken 
från 1950- och 60-talen. Duke Ellingtons harmonik bygger mer på det han växte 
upp med; Spirituals, blues och ragtime, harmonik man inte har studerat inom 
musikutbildningar. Jag anser att den har mer gemensamt med popmusik (oavsett 
årtionde) än med modern jazz.  
Naturligtvis förekommer harmonik som låter mer avancerad; hans musik byggde 
trots allt på ”Freedom of Expression”  och han utvecklade en egen musikteori, så 3

innovation var en viktig del av hans skapande. Denna mer avancerade harmonik är 
tydligast i hans olika sviter, men när man analyserar musiken inser man ganska 
snabbt att det i själva verket är ganska enkel harmonik som har reviderats – och 
alltid med ett element av blues. Ett bra exempel är Black and Tan fantasy . 4

Blueschoruset i början låter inte som ett sådant när det följs av det första ackordet i 
B-delen. Att nästa ackord är en tonika, men i dur istället för moll som i början, är 
ett extremt effektivt sätt att använda traditionell harmonik men med en mycket 
liten ändring skapa en helt annan känsla. Slutackordet är också mycket intressant; 
det låter oerhört spänningsfyllt, men är i själva verket bara ett tonikamoll6-ackord 
med sexten i basen. Väldigt ofta låter hans harmonik på det här viset oerhört 
nyskapande, men visar sig vid analys vara mycket små variationer på traditionell 
harmonik. 

 Black, Brown and Beige, Duke Ellington (Columbia Records, 1958)2

 ”Jazz? Well, I mean, the word to me means freedom of expression. That’s what I think of it, that’s 3

all. And if it is accepted as an art, it is the same as any other art. The popularity of it doesn’t matter, 
doesn’t mean anything, because when you get into popularity, then you’re talking about money and 
not music.” - Duke Ellington 

 Black and tan fantasy, Ellington at Newport, Duke Ellington (Columbia Records, 1956)4
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Duke Ellingtons rytmiska innovationer är naturligtvis en utveckling av swing. Hans 
rytmsektioner, tillsammans med blåsarnas artikulation, är alla legendariska och har 
var och en haft helt unika infallsvinklar till att spela swing; trummisarna Sonny 
Greer, Sam Woodyard och Louis Bellson eller basisterna Wellman Braud, Jimmy 
Blanton och Oscar Pettiford.  
På ett större rytmiskt plan finns det massor att lära sig av Ellingtons musikaliska 
former. Han började sin karriär med att spela ragtime, så formerna är hämtade 
därifrån snarare än den typiska AABA-form man hittar i Broadwaystandards. 
Återigen blir det extremt tydligt hur han använder form för att ”maskera” mer 
traditionella former – t.ex. hur harmoniken i B-delen i ”Black and Tan fantasy” får 
en 12-takters-blues att låta som något helt annat, eller ”Diminuendo and Crescendo 
in Blue ”, som är så genomkomponerad att det inte alls blir uppenbart att det är en 5

vanlig bluesform. 

I bilaga I bifogas en lista på de viktigaste kompositionerna jag transkriberade. 

Dessa var jag noga med att transkribera fullständigt; d.v.s. inte bara melodin och 
ackorden, utan hela arrangemangen (åtminstone av teman), eftersom min utmaning 
var att bearbeta materialet och arrangera det för kvartett. Jag kom dessutom fram 
till några estetiska karaktärsdrag som jag ansåg var extra viktiga och som jag 
verkligen ville ta med mig från dessa studier: 

• Estetiken kring musikalisk form – att använda mycket enkla former och 
dessutom blanda in tydligt traditionella former i en komposition för att 
skapa något som är unikt men ändå väldigt överblickbart för lyssnaren. Att 
våga använda många olika formdelar på ett sätt som mer liknar sonatform 
än klassisk jazzform. 

• Enkelhet – hur traditionellt, bluesinspirerat och gehörsbaserat (till skillnad 
från att komponera med en mer rationell tankeprocess) vågar man skriva 
innan det blir enformigt?  

• Innovativ harmonik med tydlighet – att bryta mot teoretiska principer, men 
göra det med en sådan övertydlighet inom formen, eller kopplat till 
harmoniken, att det ändå blir organiskt. 

• Improvisation som en formmässig del av en komposition och inte bara 
något som ”råkar hända” efter ett tema. 

Efter att ha transkriberat material och kommit fram till dessa, och andra, punkter 
bestämde jag mig för att jag dessutom ville formulera dessa slutsatser i åtminstone 
ett par egna låtar, där jag för övnings skull skulle försöka vara mycket stiltrogen 
gentemot tidiga Ellingtonkompositioner. 

Bandet 

Här följer en kort presentation av medlemmarna i projektet: 

 Diminuendo and Crescendo in Blue, Ellington at Newport, Duke Ellington (Columbia Records, 5

1956)
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Alf Carlsson, gitarr 
Jag har spelat massor med Alf sedan jag började Musikhögskolan på nytt. 
Anledningen till att jag gillar att spela med honom är att vi kompletterar varandra 
så bra. Jag är väldigt rotad i en viss musikalisk tradition och har ett väldigt 
organiserat och rationellt sinnelag. Detta passar bra när man spelar med Alf som 
kan vara virrig när det gäller detaljer utanför musiken, men som har en extrem 
närvaro och intensitet när han spelar, och dessutom ett mycket modernare idiom 
som ger mig en helt annan infallsvinkel till musiken och hindrar mig från att spela 
efter invanda mönster. Denna matchning är för mig helt i enlighet med Duke 
Ellingtons idétradition. 

Tom-Eddye Nordén, kontrabas 
Tom-Eddye och jag träffades när vi gick folkhögskola och vi, å andra sidan, har 
nästan identisk musiksmak. Det var något vi insåg tidigt och vi har spelat otroligt 
mycket under de senaste sex åren. Det är väldigt bekvämt i den kreativa processen 
att ha åtminstone någon i bandet som man känner så väl och som man inte behöver 
fundera på vad denne tycker om musiken, ifall man skulle känna sig osäker på sina 
musikaliska val. 

Daniel Fredriksson, trummor 
Som jag nämnde ovan träffade jag Daniel som min lärare när jag började 
folkhögskola. Jag insåg då att jag redan hade hört honom på flera av mina 
favoritskivor och för mig personifierar han verkligen  
jazz, genom sin enorma kärlek till musiken och dess historia och framför allt till att 
lära ut den. 

Andreas Gidlund, saxofon 
Andreas är ännu en av mina stora förebilder som jag har hört live massor av gånger 
på jazzklubbar och festivaler. Vi har gjort några spelningar under det senaste året 
och därför kändes det bekvämt att fråga om han ville vara med. Han är mycket 
inspirerande i sin enorma skicklighet och spelglädje, som han gärna delar med sig 
av. 

Rasmus Svensson-Blixt, trummor 
Jag träffade Rasmus när jag började på Musikhögskolan. Vi blev snabbt bra vänner 
och han är en av Sveriges bästa trummisar, så det var väldigt givande att få spela 
med honom på konserten. Jag visste av erfarenhet att han har ett sound, en 
spontanitet och en stilkännedom som passar perfekt i den musik jag ville framföra. 

Process  

En testkonsert 
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Från början var det inte tänkt att jag skulle göra det här projektet. Jag tänkte dra 
ihop ett mycket större band och spela traditionell New-Orleansmusik, som också är 
väldigt viktig för mig. Det som gjorde att jag ändrade mig var framför allt, som jag 
nämnde ovan, att jag kände ett helt nytt självförtroende i min uthållighet som 
instrumentalist. Dessutom fick jag, väldigt lägligt, en spelning där just den här 
musiken efterfrågades. Jag bestämde mig för att sätta ihop bandet som senare blev 
examensprojektet och göra spelningen till ett test för att se om det skulle vara 
tillräckligt intressant för ett examensprojekt.  
Spelningen var på en jazzklubb i Stockholm för sittande publik. Jag började 
fundera på hur man skulle kunna behålla punkterna jag nämnde ovan, trots att 
sättningen var mindre. 

Till att börja med ville jag uttrycka den stora skillnaden mellan olika kompositioner 
i Ellingtons katalog. Varje låt har en väldigt tydlig och, för låten unik, stämning och 
klangvärld. Trombon är ett ganska begränsat instrument rent uttrycksmässigt (med 
avseende på dynamik, register och artikulation jämfört med ex. stråkinstrument) 
och detta rimmade naturligtvis illa med den estetiken. Jag bestämde mig därför för 
att använda mig av många olika sordiner för att variera ljudbilden och göra en 
ganska radikal skillnad mellan de olika styckena. Dessutom var det ett roligt 
experiment, eftersom man sällan får tillfälle att använda sordiner i större 
utsträckning. Jag använde mig av straightsordin på ”Take the Coltrane” för att ge 
ett brightare sound och en lätthet till den flyktiga melodin. Jag använde mig av 
bucketsordin på några låtar i mediumtempo, för att den hjälper mig att tydliggöra 
ett svängigt och rytmiskt spel och ger en tydligare ”blend” med basen, vilket jag 
tycker är viktigt i långsammare swingtempon. Jag använde Pixiesordin tillsammans 
med Plunger på ”Mood Indigo” för att jag älskar att spela med vokaleffekter på 
långsamma låtar. Jag använde wah-wah-sordin på ”East S:t Louis Toodle-Oo”, helt 
enkelt för att det är det i originalet. Denna trombonsordin används sällan idag, men 
effekten blev perfekt för det jag ville ha.  
Jag valde att överdriva detta användande av sordiner så mycket att jag spelade mer 
med sordin än utan.  

Att få fram känslan i Ellingtons stycken var egentligen ingen större utmaning för 
mig. Jag har lyssnat enormt mycket på materialet och en av mina främsta styrkor är 
att spela sångbart (enkla melodier och naturlig frasering) och med ett starkt 
element av blues, vilket gäller för alla instrumentalister i hans olika inkarnationer 
av bandet. För mig är sångbarhet en av de viktigaste sakerna att sträva efter som 
instrumentalist; med det menar jag att man spelar vad som helst precis som man 
hade sjungit det. Det gäller nästan alltid i skriven musik. I improviserad anser jag 
att man (i den bästa av världar) ska kunna sjunga precis det man spelar (eller 
egentligen tvärtom). Det här gäller t.o.m. slagverkare – om man nynnar en rytm 
man har problem med att spela blir det nästan alltid rätt. 
Ett svårare moment var att matcha kvartettjazzens idiomatiska tradition med 
storbandets, eftersom den mindre sättningen bygger mycket mer på improvisation 
och mindre på arrangemang. Jag bestämde mig för att lösa det problemet genom att 
väva in improvisationen i låtarna och hålla dem ganska korta. På så vis blev det en 
annan helhetsupplevelse av låtarna, som påminner mer om kompositioner för 
storband, där arrangemanget är likvärdigt med själva kompositionen.  
En annan stor utmaning vad gäller arrangemangen blev att välja hur jag skulle göra 
med alla kontrapunktiska element, ex. när sektionerna svarar varandra. Jag var ju 
ensam blåsare, att jämföra med 9-13 hos Ellington. Min lösning blev att antingen 
på något kreativt sätt använda basen och gitarren, eller trummorna, som en sektion 
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eller – vilket jag tyckte var svårare – att identifiera vilken del i arrangemanget som 
var den viktigaste och sedan helt enkelt ta bort resten. Det kändes respektlöst, men 
det var ganska intressant att efterhand utveckla en känsla för vad som verkligen var 
nödvändigt i ett arrangemang och vad som bara var ”nice”. 

Inför konserten hann vi inte repa så mycket, inte alls med trummor. Vi tre övriga i 
bandet sågs två gånger för att jag skulle kunna förmedla idéer och kompositioner. 
Till konserten tog jag bara med enkla skisser till trummisen, som han läste a prima 
vista . Vissa former och liknande förmedlade jag med hjälp av kommunikation på 6

scen. 
Jag gjorde en poäng av att göra skissartade, handskrivna noter till låtarna. Helst av 
allt skulle jag ha velat lära ut dem på gehör, men det saknades tid, så därför ville 
jag notera ett ”skal”, snarare än att skriva ut en detaljerad notbild på dator. Jag 
gillar att arbeta på det viset, att repetera så pass mycket att man vet hur stycket ska 
låta, men inte så mycket mer, och sedan kommunicera tydligt med varandra på 
scen. Detta ger för mig en mer organisk musikalisk upplevelse. Denna 
kommunikation kan vara både visuell och verbal, men ger mest kickar när man 
lyckas göra den rent musikaliskt, genom att spela i en väldigt tydlig riktning (med 
avseende på främst dynamik och harmonik) för att visa vart man vill. Jag älskar att 
arbeta med den typen av improvisation, men inom ett arrangemang – att istället för 
att kommunicera genom att improvisera melodiska fraser, vilket väl är vanligast, 
kommunicera inom en form med parametrar som dynamik, artikulation eller t.o.m. 
groove. Jag tycker det är viktigt och givande att på det viset kunna improvisera 
fram ett arrangemang, något jag lärt mig av att lyssna på Duke Ellington, Count 
Basie, Louis Armstrong m.fl. 

Konserten gick bra och blev mycket väl mottagen, till stor del p.g.a. publikens 
höga medelålder, men också för att vi gjorde bra ifrån oss. Något som slog mig var 
hur effektivt det var att spela Ellingtons ballader utan alltför mycket bearbetning. 
De liksom spelade sig själva och det blev nästan en andäktig stämning i rummet. 
Jag drog slutsatsen att det beror på att det är så otroligt enkla och starka melodier, 
som inte behöver några extravaganser för att bära.  
Jag märkte också vad som krävs för att man ska kunna bearbeta de mer intrikata 
arrangemangen för en så liten sättning: att man tar tillvara på den 
genomkomponerade stil som Ellington använder, med drastiska skillnader i 
klangfärg, dynamik och harmonik. Eftersom klangfärgsparametern är mycket 
svårare att använda sig av får man översätta den till saker som korta/långa toner i 
basen eller trummorna, olika komp hos gitarren, högt/lågt register o.s.v.  

Inspelning 

Efter ett tag blev det dags att spela in gruppen. Eftersom vi redan hade gjort en 
konsert tillsammans behövdes inte så värst mycket förarbete. Vi sågs och repade en 
gång i Daniels replokal i Skanstull, för att vid inspelningen slippa göra 
omtagningar p.g.a. felspelningar.  

  Italienska ”Vid första anblick”, att läsa en notbild för första gången. 6
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Syftet med att spela in gruppen var dels för att ha ett klingande resultat inför 
examen, dels för att kunna använda som promotion för gig.  

Egna kompositioner 

Inför inspelningen ville jag ha med ett par egna låtar som reflekterade det jag 
arbetat med. Jag skrev två stycken som fick vara ett slags sammanfattning. 
När jag skriver låtar brukar jag först hitta ett litet första element: en känsla, en viss 
hamonik eller en kort melodi. Detta kan antingen fungera som ett motiv som jag 
bygger resten av låten på, eller helt enkelt som en central del kring vilken resten av 
låten kretsar. 
Till mina låtnamn brukar jag bara hämta något från låtens karaktär eller 
musikaliska innehåll och ge dem en liten ”twist” så de inte låter akademiska. 

Här nedan presenteras hur jag byggde upp de två låtarna. Vissa av termerna nedan 
förklaras i Bilaga II. 
Eb party - På den första låten ville jag simulera sektioner på något sätt, och 
bestämde mig för att skriva något där basen och trombonen skulle fungera som en 
sektion. Jag ville även använda mig av det jag ansåg hade varit mest lärorikt, 
nämligen Ellingtons formestetik, med många delar och en inbäddad blues. Formen 
blev såhär: 

• Intro – Groove 
• A – Trombon + bas börjar som en sektion, sedan melodi med komp. De 

första åtta takterna börjar som en mollblues, sedan mediantisk modulation 
med kvintgångsharmonik, men fortfarande en väldigt sångbar melodi med 
brutna moll-6-ackord som förflyttas. 

• A upprepas. 
• Interlude – Trombon + Bas-melodin spelas igen, men går över i ett 

bluesorienterat groove. 
• B – Stop-time-chorus med Gitarr + Trombon-melodi som kontrast och 

väldigt enkel, traditionell harmonik i parallelltonarten 
• Kick – off – Trombon + Bas-melodin spelas och går direkt över i  
• Gitarrsolo – Mollblues. B-delen på cue, som går över i 
• Trombonsolo – AABA – form. 
• Temat återtas från B 
• Trombon + Bas-melodin till Coda. 

Låten börjar med ett väldigt bluesigt groove, som sätter känslan för kompositionen. 
A-delen börjar som en mollblues i parallelltonarten, vilket får en att tro att det är 
dit låten är på väg, men tar sedan en helt annan rikting. Harmoniken är här 
anpassad efter melodin för att ge en organisk riktning. I interluden kommer groovet 
från introt tillbaka, som avspänning. B – delen har ett helt annat sound med breaks 
och gitarr som dubblering istället – ett sätt att använda ”sektionerna” i bandet. 
Gitarrsolot är en helt vanlig 12-takters mollblues; men vid det här laget har man 
bäddat in den harmoniken så mycket i låtens form att det inte upplevs som den 
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välbekanta formen, utan som en del av kompositionen - en typisk devis hos 
Ellington. Trombonsolot verkar börja på samma sätt, men går efter åtta takter över i 
A-delens harmonik istället, vilket skapar spänning. 
På så vis arbetade jag väldigt noga med att väva in en välbekant bluesform i en helt 
annan form och få det att låta som en ackordsrunda jag själv skrivit. 

On the limit - På den andra låten ville jag applicera mina tankar om att skriva så 
enkelt och traditionsbundet som möjligt, samt att skriva ”osofistikerad” harmonik, 
d.v.s. som inte är särskilt logisk på ett inzoomat horisontellt plan men som blir 
självklar för att den förstärker formen så mycket. Även här ville jag experimentera 
med att väva in en bekant harmonik – här en form med ”Rhythm Changes”. 

• Intro – 8 takter av spänning + 8 takter av groove. 
• A1 – Melodi i Bb 
• A2 – Melodi i B 
• B – Kvintgångsharmonik + långa toner 
• Mellanspel – Groove 
• A1, A2 
• C – Bas + Trombon-melodi med basbreaks 
• A1, A2, B, 6 takter spänning + solobreak 
• Gitarrsolo ”Rhythm Changes”  
• Trombonsolo, öppen harmonik 
• A1, A2, B 

Melodin jag skrev var extremt enkel, inte minst rytmiskt (bara fjärdedelar). 
Groovet ligger på samma ackord hela tiden. Efter 8 takter görs en abrupt 
modulation ett halvt tonsteg upp utan någon förvarning, vilket var mycket effektivt. 
Samma melodi upprepas, men bryts efter sex takter vilket ger spänning; 
spänningen fortsätter i B-delen som är en lång kvintgång tillbaka till groovet i Bb, 
vilket blir en enorm release. Efter två A-delar kommer den kontrasterande C – 
delen, som har åttondelsmelodi unisont i bas och trombon (klangskillnad) och 
bassolobreaks (vilket bryter det väldigt intensiva groovet). Efter temat kommer en 
helt annan form i gitarrsolot (AABA rhythm changes), men den kommer nästan 
som en avspänning efter det ”monotona” pumpandet av Bb. Det blir organiskt, 
nästan som att hela låten byggt upp till det, och därför låter det inte heller som den 
välbekanta ackordsrundan utan som en del av en komposition. Efter gitarrsolo 
kommer ett slags övergång tillbaka till låtens harmonik med ett trombonsolo över 
öppet Bb-groove. Här ville jag också experimentera med min känsla för blues och 
att sjunga genom instrumentet, genom att improvisera så enkla och kommunikativa 
melodier som möjligt. 

Mickning och mixning 

Vi fick jobba tillsammans med Magnus Kolterud som, tillsammans med Daniel 
Fredriksson, gav oss värdefulla tips om mickning. Vi antydde att vi ville ha ett 
”akustiskt och autentiskt sound”. Trombonen spelades därför in med två olika 
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sorters bandmikrofoner. Trumsetet spelades in med två överhängsmickar och ett 
stereopar bandmikrofoner framför setet. Utöver detta var det endast en mikrofon 
för bastrumman. 

Vid mixningen angav jag som referensskiva ”Serenade to a bus seat” av Clark 
Terry . Jag ville ha det vardagsrummiga soundet och den tydliga närvaron hos 7

blåsinstrumentet. Vi lyckades hitta en reverbinställning som verkligen gjorde att vi 
fick soundet av ett litet rum, ett varmt och nära sound. Den stora utmaningen var 
att orientera bland alla frekvenser i mellanregistret hos bas, trombon och gitarr, 
som alla låg ganska nära varandra. Men med EQ, försiktig panorering och framför 
allt genom att placera ut instrumenten olika i reverbet lyckades vi hålla isär dem.  

Jag är ett stort fan av ”one-takes” när man spelar Jazz. Jag tycker ofta att det är 
tålamods- och energiprövande att göra många tagningar av samma låt och att 
mycket av energin går förlorad efter många tagningar. Det är dock sällan realistiskt 
att allt sitter så fort man går in i studion. Min erfarenhet är snarare att andra 
tagningen alltid är bäst; det visade sig stämma även denna gång. Efter att ha spelat 
igenom låten en gång har man insett vilka felspelningar man har gjort. Efter andra 
gången upplever jag (främst för egen del) att det är lätt att börja överanalysera; jag 
vill förbättra vissa detaljer och försöka återskapa bra saker från tidigare tagningar, 
vilket gör att jag går miste om helhetsperspektivet och därmed mycket av den 
musikaliska riktningen. 
Vi använde mycket riktigt tagning nummer två på alla låtar, utom Ellingtons 
”Solitude”, som s.a.s. spelar sig själv eftersom den är så enkel och har så stark 
melodi, och min ”On the limit”, eftersom vi alla blev så utmattade efter första 
tagningen! 
Jag blev nöjd med både mickningen och mixningen. Dock märkte jag en tendens 
som innebar en kompromiss; det varma, ”nära” soundet från bandmikrofonerna 
bidrog till inspelningens autentiska sound, men förstärkte också den redan 
mellanfrekvenstäta klangen i sättningen trombon – kontrabas – gitarr. Det gjorde 
soundet lite grötigt, men gick att rädda till stor del i mixningen. I slutändan tycker 
jag ändå att den inställningen vi hade passade bättre än det mer diskantrika 
moderna kondensator-mikrofon-sound man ofta använder idag. 

Konsert 

Jag var inte säker på ifall jag skulle ha någon examenskonsert eller inte, med tanke 
på att det inte var avgörande för projektet och eftersom jag ändå spelade in. Men 
med kort varsel blev ett datum ledigt på Fasching och jag bestämde mig för att ha 
min examenskonsert där.  
Daniel Fredriksson kunde inte vara med på det datumet, så jag frågade Rasmus 
Svensson-Blixt, som kunde. Jag visste att han kände till stilen och skulle kunna 
spela på ett sätt som berikade musiken. Jag bestämde mig även för att utveckla 
konceptet ytterligare och dessutom ha med någon som varit en förebild för mig. 
Därför utökade jag bandet med en tenorsax och ringde Andreas Gidlund.  

   Serenade to a Bus Seat, Clark Terry (Riverside RLP 12-237, 1957) 7
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Vi repeterade en gång innan konserten och vid det laget hade jag, tillsammans med 
Tom-Eddye och Alf, såpass bra koll på låtarna att det gick smidigt att repa in. Att 
ha Andreas med kompletterade verkligen mitt eget spel i och med att han är lite 
mer fri över tät harmonik och i snabbare tempon än jag. 

Spelningen på Fasching blev verkligen en succé och jag kände, åtminstone för min 
egen del, att jag lyckats renodla och förmedla de punkter som jag nämnt ovan och 
som för mig utgör essensen av Duke Ellingtons musik. 
De stycken vi spelade var (i ordning): 
East S:t Louis Toodle-Oo 
Eb Party 
Black and Tan Fantasy 
On the Limit 
Solitude 
Att ha med Andreas på saxofon möjliggjorde ännu fler kontraster, vilket är en 
viktig del i den här musiken. Jag använde skillnaden mellan våra instrument för att 
ytterligare förstärka kontraster i musiken vad gällde formdelar och liknande. 
Det enda negativa som hände var att det blev några felspelningar i formen på en av 
mina låtar (Eb party). Detta påminde mig tyvärr om ett faktum som jag har blivit 
påmind om många gånger – det är inte helt riskfritt att skriva svår musik. Som 
Rimsky-Korsakov skriver i sin ”principles of orchestration”  finns det tre sorters 8

musik sett till svårighetsgrad; musik som låter bra vid första genomspelningen, 
musik som låter bra efter lite repetition och, slutligen, musik som inte låter bra 
oavsett hur mycket den repeteras. Tråkigt nog märker jag att det sällan är realistiskt 
att skriva musik som kräver lite repetition. 
Vi räddade dock situationen med låtarna som kom efter. Jag fick höra från många 
håll att min tolkning av ”Solitude” fyllde deras ögon med tårar…. 

Utfall  

Syftet med projektet var hela tiden ganska klart och egentligen ingen stor 
chansning för min del. Istället för att utforska något helt okänt valde jag att 
sammanfatta allt det jag arbetat för de senaste åren; en sammanfattning snarare än 
en nystart. Därför var det egentligen aldrig frågan om att konserten skulle 
misslyckas på något sätt, utan en fråga om hur djupt jag kunde dyka i den musik 
jag hade valt.  
På det viset blev egentligen alla steg i processen ganska lyckade. Den första 
konserten gav mig idéer om hur jag skulle fortsätta med projektet, inspelningen 
blev bra och vid konserten på Fasching hade vi verkligen lyckats knyta ihop 
säcken. 

  ”Principles of Orchestration”, Rimsky-Korsakov (1873) 8
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Ett moment gav mig lite problem och det är något jag verkligen har lärt mig av. 
När möjligheten att få spela på Fasching dök upp efterfrågades en bandportfolio – 
inspelningar, bilder och presentation. Eftersom det var en sista minuten-förfrågan 
var det ganska bråttom. Jag hade inte allt färdigt och fick stressa väldigt mycket för 
att lyckas få ihop en snygg bandbeskrivning med bilder och klippa till en 
repinspelning med en portabel inspelningsapparat (detta var innan vi hade spelat in 
i studion). När jag var klar med allt detta var det redan för sent och en annan akt 
hade bokats. Några dagar efter fick bokaren dock problem och kunde boka min 
kvintett (jag hade hunnit skicka in materialet). 
Den lärdom jag fick med mig var att alltid ha PR-material till hand. Det är inte 
svårt att skriva en snygg beskrivning för en ny grupp. Nästa gång jag drar ihop ett 
liknande projekt ska jag vara snabbare med att spela in och mixa mycket tätare 
inpå, samt boka ett fototillfälle. För första gången fick jag känna av hur viktigt det 
är att ha kommunikationsmedel för sin grupp tillgängliga med kort varsel om man 
vill komma ut och spela. 
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Slutsats  

Jag gick ur det här projektet med stärkt självförtroende; för första gången kände jag 
att jag var kapabel att verkligen agera solist och frontman för ett band. Det kändes 
som ett slags kvitto på allt hårt jobb jag lagt ned. 

Det var otroligt givande att djupdyka ännu mer i musik som jag har lyssnat så pass 
mycket på. Att förkovra mig i Ellingtons musik har gett mig uppfattningen att vissa 
innovationer har gått förlorade inom jazzen. Det har hänt fantastiska saker på 
området improvisationsfilosofi; harmoniskt har man upprepat 1900-talets 
kompositörer av konstmusik, ett par decennier efter. Men den innovation som Duke 
Ellington representerade handlar för mig mer om att hitta musikens själ. Istället för 
att tänja på gränserna för teoretiska parametrar utforskade han gränserna för 
stämningar, klanger och blues. Det är en sorts innovation som jag tycker är tydlig i 
modern musik, men inte inom jazzen; snarare inom modern soul, pop och hip-hop, 
där man utforskar gränserna för starka melodier, sounds och beat. Anledningen till 
att fokus flyttades från Ellingtons experimentområden till harmonik och 
improvisation någon gång under 40-talet tolkar jag som ett resultat av bebopens 
framväxande. Detta gav naturligtvis upphov till fantastisk musik, men de områden 
jag beskriver ovan hamnade enligt mig i skymundan.  
I nutida experiment kan jag dock känna att parametrarna klangfärg och blues i viss 
mån är tillbaka i och med att man lånar in element från hiphop och pop i jazzen och 
tänker mer på helhet och produktion. 

De estetiska karaktärsdragen som jag hämtade med mig ifrån Ellingtons musik har 
gett mig nya perspektiv som kompositör. Framför allt upplever jag att min känsla 
för musikalisk form inom ett jazzidiom har förändrats ganska radikalt och i det 
avseendet känner jag mig mycket friare i mitt komponerande.  
Infallsvinkeln med bluesen som grund och gehörsbaserat skrivande gjorde att jag 
automatisk skrev musik som var som skräddarsydd för mig. Att bara använda min 
intuition när jag komponerar verkar ge bra resultat när jag skriver för mig själv. 
Detta gäller inte nödvändigtvis när jag skriver musik åt andra och den aspekten ska 
jag fortsätta utforska. 
Jag känner inte att jag fick någon djup insikt om Ellingtons frihet från traditionell 
musikteori. Även om jag använde harmoniska principer från några av hans låtar så 
lyckades jag inte riktigt utforska själva kärnan i denna aspekt – nämligen det 
utforskande, experimenterande utformandet av en egen musikteori. 
Jag blev positivt överraskad över hur bra det gick att låta musikerna bidra med 
egna idéer inom ramarna för mina arrangemang och kompositioner. Att väldigt 
tydligt väva in improvisationspartierna i arrangemangen och att ge lagom mycket 
vardera av instruktioner och frihet gjorde att alla berikade musiken, men min idé 
om helheterna bevarades. Jag har både hört folk uppleva att de blir begränsade och 
inspirerade av att sätta tydliga ramar kring improvisationen. För den musiken jag 
ville skapa tycker jag det enbart var positivt och att det bidrog till 
kompositionernas helhet.  

Något som jag brottats med i och med att jag arrangerar och noterar mycket musik, 
är hur man på effektivast möjliga sätt kan få musiker att inte enbart fokusera på 
notbilden. I viss musik vill man endast ha exakt det som står på papperet, men när 
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man vill ha mer improvisation och individuell frihet kan noterna nästan vara ett 
hinder. Det ideala vore att lära ut allt på gehör, men det finns nästan aldrig tid.  
Jag har av denna anledning experimenterat i mindre grupper med att skriva noter 
som liknar anteckningar och använda egna enkla symboler, såsom pilar och text på 
svenska istället för, som brukligt är, italienska. Nu har jag prövat denna metod ett 
tag och märkt att den egentligen inte fungerar särskilt bra. Musikerna blir lika 
förvirrade av mina egna symboler som de kan bli när de läser noter a prima vista 
(se slutkommentar 6). Jag har dock inte gjort det tillräckligt för att kunna avgöra 
huruvida det beror på dålig notläsning eller att det helt enkelt inte funkar. Jag 
kommer fortsätta experimentera med det eftersom mitt mål är att få musikerna att 
respektera notbilden för mycket och fastna i vissa mönster. 

Problemen med min brist på PR-material påminde mig om hur individuell 
musikerbranschen är och hur viktigt det idag är att man i ett frilanssammanhang 
själv bär upp alla roller: bokare, PR-makare, agent, bandledare (och, ibland sorgligt 
långt ner på listan, musiker). Detta tror jag beror på det enorma informationsflöde 
som finns idag. Man varken kan eller behöver vänta på att bli ”upptäckt”, som det 
kanske var mer förr. Idag har man alla redskap för att själv nå ut med sin musik. 

Min förhoppning är att det här arbetet har stärkt mig som individuell konstnär. Jag 
har en tydligt unik röst på mitt instrument, som framträder extra mycket i 
situationer där jag är bekväm. Jag jobbar ständigt för att kunna projicera den rösten 
i alla möjliga situationer. 
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Bilagor 

I 

Transkriptioner 

Mood Indigo 
Creole Love Call 
Black And Tan Fantasy 
Take the Coltrane 
Angelica 
Solitude 
Sophisticated Lady 
Take the ”A” Train (Strayhorn) 
The New East S:t Louis Toodle-Oo 
Jack the Bear 
The Mooche 

II 

Begrepp i översikten över kompositionerna 

Groove – En rytmisk bakgrund som ackompanjemang, här hos gitarr, bas och 
trummor.  
Mollblues – En traditionell ackordsföljd över 12 takter.  
Mediantisk – Tersbesläktad, melodi eller harmonik som rör sig med tersavstånd (3 
eller 4 halvtoner uppåt).  
Modulation – Tonartsändring.    
Kvintgångsharmonik – Ackord som förflyttas i kvintintervall (7 halvtoner uppåt) 
Moll-6-ackord – Ackord med en specifik kombination av toner. 
Interlude –  Mellanspel 
Stop-time-chorus – Ett parti där kompet stannar upp men enstaka markeringar i 
takten 
Parallelltonarten – Den besläktade tonarten i moll/dur om låten är i dur/moll. 
Kick-off – Början på ett solo.  
Cue – Tecken mellan musiker för att markera ändring i formen. 
Coda – Svans, slutet på en låt 
Basbreak, Solobreak – Kompet stannar upp och basen/solisten spelar ensam 
Rhythm Changes – En traditionell ackordsföljd.
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