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Projektbeskrivning: tonsätta text
Jag vill tonsätta egna texter på svenska. Texter som inte var tänkta att bli musik. Jag vill också göra ett
examensarbete som jag förmodligen inte skulle gjort som fristående projekt utanför skolan. Berglund
Band, Atlanten och andra projekt får annars, av tidsmässiga och ekonomiska skäl, gå före. Jag vill
utnyttja det här tillfället till att göra ett konstnärligt projekt som bara får vara just ett projekt, inte ett
band jag behöver satsa långsiktigt på. Jag vill också, om tiden finns, göra en visuell konsert och
antingen själv eller samarbeta med någon som illustrerar texterna. Illustrationer, stop-motion eller film
som under konserten visas på duk bakom bandet. Det tror jag är rimligt, om jag hinner klart med
musiken innan jul. Min ambition är att ge en fin konsert och filma den och alltså inte att spela in en
skiva. Den begränsningen tror jag kommer att ge ett mer riktat arbete och en starkare
konsertupplevelse.
Jag har valt åtta texter av olika längd och karaktär och vill tonsätta och arrangera för Atlanten9.
Ordinarie medlemmar är jag på sång, Rui Hallvares Andrade Paes på piano, Eirik Lund på kontrabas,
Simon Andersson på trummor, Joel Karlsson på klarinett/basklarinett, Terese Lien Evenstad på fiol
och Karl Wallmyr på trumpet plus extramedlemmar Albin Vesterberg på gitarr, Linnea Talp på cello
och istället för Eirik Lund, Antoni Yammin på bas. Komponerandet ska inte begränsas till någon
genre, det är texten som ska få bestämma vart musiken ska gå. Eftersom arrangemangen också är
beroende av detta är det möjligt att vissa instrument får mindre eller inget alls att göra på vissa låtar.
Jag vill utforska hur det är att skriva enbart utifrån texten: orden! Annars när jag skriver musik
börjar jag ofta med en basgång, en ackordföljd, ett sound eller ett beat. Om jag haft texten färdig först
har jag sjungit mig fram över ackord. Nu vill jag att orden ska visa vägen. Hur låter den här meningen
rytmiskt om jag läser den? Vilken färg har det här ordet? Och sedan försöka skriva arrangemang runt
den här ”melodiska textkärnan”.
Jag vill också undersöka fördelar och nackdelar med alternativ notation och kommer därför att
använda mig av det i det här arbetet. Tanken är att jag presenterar själva texten och kanske linjer,
grafer och bilder, förklarande text och sedan lär ut på gehör. Eftersom musiken är så oerhört fokuserad
kring text och också kring bilder tror jag det arbetssättet kommer att passa. Min förhoppning är att det
ska ta oss ännu närmre min vision av kompositionerna än om jag hade använt mig av traditionella
noter. Jag vill också utmana bilden av att man som kvinnlig bandledare och vokalist måste komma
med komplicerade och perfekta partitur för att tas på allvar och ses som en kvalificerad musiker.

Min musikaliska bakgrund
Introduktion
Vad är poängen med att rota i sin musikaliska bakgrund, förutom att det är roligt och ganska
självuppfyllande? Jag hoppas att det för läsaren kan vara lite intressant, men framförallt till hjälp för
att förstå mig bättre och för att förstå alla aspekter av det här projektet bättre.
Jag tycker också det är viktigt att blicka bakåt för att kunna blicka framåt. Vilka musikaliska
händelser har varit viktiga för mig? Vilka gav mig drivkraft att fortsätta? Vilka gjorde att jag helt bytte
riktning? Vad är det som gjort att jag fått ut bra saker av dåliga erfarenheter? Att klargöra vad jag har
gjort och varför, tror jag ger mig tydligare riktning och hjälper mig att formulera mål. Vad vill jag och
vad vill jag inte göra? Vart vill jag ta mig? Vilken typ av musiker vill jag vara?
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Min bakgrund

Musiken har alltid känts som en gren jag inte riktigt når till. Mina föräldrar är inte musiker, de är
språklärare. De har aldrig lyssnat på jazz och de gillar fortfarande inte jazz särskilt mycket. Mina elaka
storasyskon tyckte det var töntigt att sjunga i kör och påpekade gärna att jag sjöng fult. Jag började
skriva egna låtar på dagis och när jag enligt mina syskon var tillräckligt bra på det fick jag höra att det
kanske var något jag borde ägna mig åt: eftersom jag inte sjöng tillräckligt bra för att bli sångerska.
Jag har aldrig gått i musikklass eller på musikgymnasium. Mer än tio år efter jag skrev min första låt,
vågade jag som sextonåring vara med i en musiktävling med en egen låt. Jag kom tvåa efter ett gäng
killar i kostym som gått i musikklass och som sjöng ett Backstreet Boys-medley. När jag sökte
jazzfolkhögskolor fick jag jättebra reservplatser på alla och flyttade snopen och ledsen utomlands.
Som tur var kom jag in som reserv på Bollnäs folkhögskola efter höstlovet. Efter ett kort år på Bollnäs
kom jag in på Skurups folkhögskola och blev knäckt igen. Jag tappade min röst, började hata jazz och
siktade in mig på att läsa till journalist på Södertörns högskola. Ingenting förutom en plats på
Jazzmusikerprogrammet på Musikhögskolan hade kunnat få mig att börja sjunga igen. Som tur var
kom jag in. Jag är fortfarande förvånad och otroligt tacksam för det.
Min storebror hade en synt, så därför ville jag gärna spela piano. Mina föräldrar tyckte att jag borde
sjunga i kör, men jag som vantrivdes med att vara barn och helst umgicks med vuxna, såg framför mig
hur snoriga sexåringar satt i ring och sjöng sånger om gud. Jag ville heller inte ge mina syskon en
extra anledning att reta mig. Motvilligt började jag sex år gammal i kör, det var såklart jätteroligt och
jag fortsatte med det till gymnasiet. Min första körfröken hette Anna Marklund. Hon lärde ut sångerna
med hjälp av bilder som hon ritade på tavlan, ett inlärningssätt jag tror färgat mig mycket. Min första
och bästa pianolärare hette Maria Sundqvist. Vi spelade ganska lite efter noter, hon lärde mig istället
att kompa mig själv och improvisera. Självklart också något som format mig och min musik.
Jag tog pianolektioner fram till att jag började högstadiet. Lite klassiskt, men oftast inte. Att skriva
egna låtar var alldeles för roligt och störde min koncentration när jag försökte öva på klassiska
stycken. Jag mörkade min dåliga notläsning, bad min lärare spela stycket en gång och spelade sen
mest på gehör. Vilket väl i och för sig gav mig ett väldigt bra gehör. I gymnasiet fick jag en Real Book
och lärde mig på egen hand alla färgningar och tillbringade många timmar tragglandes igenom nästan
alla standards i hela boken.
Under min uppväxt har jag också spelat en termin trummor, en termin elbas, ganska många år
blockflöjt, några år saxofon och lånat pappas gitarr. Men sången och låtskrivandet har alltid varit det
jag egentligen velat hålla på med. Det har jag vetat sen jag fick Du måste finnas med Helen Sjöholm
på singel i julklapp.
Jag var ett väldigt lättlärt och vetgirigt barn, så när jag hade gjort klart allt som fanns att göra fick
jag hoppa över en klass, från tvåan direkt till mellanstadiet. Därför blev det aldrig aktuellt att också
prata om att börja i musikklass. När jag skulle söka till gymnasiet var den musiklinje jag kände till och
som verkade bra, Södra Latin. Mina föräldrar övertygade mig om att jag inte skulle orka pendla från
Uppsala i tre år och att jag borde välja ett bredare gymnasium. Jag gick istället journalistik. Idag
ångrar jag inte att jag skippade musikklass och musikgymnasium, men under mina folkis-år brottades
jag en del med teori och notläsning och framförallt skammen över att känna mig sämre än alla andra
på de bitarna. Bitar som jag förmodligen hade fått lite mer på köpet i musikklass. Men, för mig har
musiken alltid varit en kompis, något kravlöst, ett utlopp för kreativitet och jag har aldrig haft allvarlig
musikrelaterad prestationsångest. Jag känner mig fortfarande förvånad över att vara i jazzens finrum
och musik är fortfarande det roligaste jag vet och något jag blir deppig utan.
Jazzen introducerade Susanne Ottebring för mig. Hon är jazzvokalist och blev min sångpedagog
när jag var runt sexton. Jag tyckte jazz verkade svårt, så det ville jag såklart prova! Jag köpte en skiva
med Sarah Vaughn, en med Dinah Washington, en med Chet Baker och en med Rigmor Gustafsson.
Rigmor var alltså den första svenska jazzsångerska jag hörde och hon har sen dess varit en viktig
förebild för mig. Jag växte upp med Beatles, Simon and Garfunkel, Paul Simon, Leonard Cohen och
mycket ”världsmusik”. De mest tongivande banden jag lyssnade på i tonåren, innan jag upptäckte
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jazzen, var Red Hot Chili Peppers och Westlife. Mina stora låtskrivar-idoler var, och är fortfarande,
Ane Brun och Regina Spektor. En bra blandning som jag tror gett mig en egen musikalisk identitet.

Den konstnärliga processen
Valet att inte använda traditionell notering och den kvinnliga
bevisbördan
Jag har aldrig tyckt om noter. När jag spelade blockflöjt som liten vet jag att vi spelade efter noter och
jag minns att ton-platserna inte var något problem. Däremot tror jag att jag lärde mig rytmerna på
gehör. När jag började spela piano spelade vi länge bara på ton-namn. Sedan jag började skriva musik
har jag alltid känt att noter begränsat mig. På gymnasiet skrev jag en klarinettstämma till en
skolavslutning. Hon som skulle spela förstod ingenting av mina pilar och bågar så det slutade med att
jag fick lära ut den på gehör: för jag kunde ju sjunga den. Under mina år på folkhögskola och
egentligen ända fram till tredje året här på skolan har jag känt mig otillräcklig i rollen som bandledare,
eftersom jag aldrig har kunnat dela ut tjusiga partitur.
Som kvinna och vokalist i en mansdominerad och instrumentalinriktad jazzvärld har jag, framförallt
under mina år på folkhögskola, känt att jag behövt hävda mig: för att lärare och elever insinuerat att
jag inte är lika bra. Eftersom jag är kvinna. Och vokalist. Inom litteraturen har ordet perfomer oftast
betytt sångerska1 och nästan aldrig instrumentalist eller kompositör. Det känns väldigt segt och
tröttsamt att vokalister och kvinnliga instrumentalister fortfarande idag ska behöva jobba mot den här
”kvinnliga bevisbördan” och att man, oavsett hur bra man är, fortfarande tillhör en avskild kategori:
kvinnlig jazzmusiker. Inte jazzmusiker.
Jag har upplevt att jag behövt bevisa att vokalister visst kan teori och att vi visst kan pricka
bestämda funktioner i ackord trots att vi inte har klaffar och tangenter, för att ta ett exempel. Men
också att jag behövt förklara att man som vokalist har andra förutsättningar, och samtidigt försökt
mörka det: för att inte bli så utsatt. Här på skolan hamnade jag i en oerhört bra klass, med studenter
som aldrig har fått mig att känna mig sämre för att jag inte är man eller spelar ett ”riktigt” instrument.
Det har såklart gett mig mer självförtroende att våga göra på mitt eget sätt. Jag har också haft den
fantastiska pedagogen Håkan Goodhe som gehörslärare. Under hans gehörskurs blev jag efter lång tid
vän med noterna. Nu kan jag notera och läsa krångliga rytmer. Men jag har ändå valt att inte göra det i
det här projektet.
Dels för att jag vill utmana bilden av att man som kvinna måste leverera perfekta partitur för att tas på
allvar. Om jag bara skriver noter för att bli sedd på ett visst sätt tror jag att jag går i en fälla. Dessutom
blir man ett tråkigt exempel för andra kompositörer som kanske brottas med liknande problematik.
Min sångpedagog Annika Holmberg frågar mig ibland när vi pratar om ”psykologiska spärrar”: Anna,
vem sjunger du för? Det är en fråga jag tror att alla tjänar på att ställa sig ibland. Jag sjunger ju för mig
själv och jag komponerar för mig själv. Därför ska jag också göra det på det sätt som passar mig bäst.
Jag har i detta projekt också haft stort stöd från min handledare Sten Sandell som har bollat fördelar
och nackdelar med alternativ notation. Bland annat har vi pratat om hur alternativ notation kan ta
1

Johansson, Linus fil. dr. vid Uppsala universitet, Ta det som en man! Om kvinnors roller och förutsättningar
inom jazzens, popens och rockens musikscener. Frågeställingar, kritik och vittnesmål. Föreläsning 151001,
Women In Jazz Festival, Göteborg. Se bilaga 5.
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musiken närmre ens ursprungliga vision. När man jobbar med fri musik och musik med utgångspunkt i
text tror jag att gehörsutlärning, förklarande text, bilder och grafer ofta beskriver musiken bättre än
vanliga noter.
Avslutningsvis kan jag berätta att mer än en handfull personer efter examenskonserten förvånat
frågade om det var jag som också komponerat och arrangerat all musik.

Kompositionsprocessen
Ända sen jag kom in på skolan har jag funderat på vad jag ska göra som examensprojekt. Det känns
lyxigt att få 15 poäng att disponera fritt i ett fristående konstnärligt projekt. Jag kommer till slut fram
till att jag vill gräva i två av mina favoritvärldar: musikens och textens. Att tonsätta text, som från
början inte skulle bli musik. Jag väljer ut de sju texter som ska få vara med. Den sista skriver jag klart
på sommaren innan mitt tredje år ska börja. Till slut blir de ändå åtta. Jag väljer och väljer bort utifrån
principen att jag aldrig ska ha tänkt ”musikaliska tankar” om texten. Så fort jag bestämt texter börjar
jag tänka i toner. Jag sätter en egen deadline, alla låtar och arrangemang ska vara klara innan jul. Det
klarar jag nästan, alla arrangemang är inte helt hundra klara. Sen gör jag listor på saker som ska ordnas
innan rep. Nedan kommer komprimerade beskrivningar om hur varje komposition har kommit till. Jag
skriver alla låtar med rösten vid pianot. En liten not blir det, resten är text med instruktioner (se
bilaga).

Den vita krokusen

Den vita krokusen
Öppnar sig om morgonen
Sluter sig på kvällen
Till skillnad från människorna
De sitter på uteserveringar
De sitter på Sturehof
En måndagkväll
Knäcker folköl under borden
Sådan är människan
Oron ligger som ett sorgflor
Över synen
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Jag sitter vid pianot och sjunger mig fram. Byter ton och letar efter den perfekta tonen för det här
ordet, det här ljudet. När melodin är klar börjar jakten på de perfekta bastonerna. Efter det, ackorden.
Ett ganska typiskt arbetssätt för mig. Jag inser att fjärde stycket i texten egentligen är en annan text
och stryker den. Jag spelar upp låten för Sten under vår första träff och han undrar över texten. Texten
handlar alltså om, att till skillnad från krokusen som stängs på natten och öppnas på morgonen, öppnar
sig människan om kvällen. Särskilt när man sitter på en tjusig uteservering och dricker medhavd
alkohol i smyg under bordet. Den handlar också om att det ibland känns som att människans natur är
att vara osäker och olycklig.
Jag berättar för Sten om min tanke att introt och outrot ska vara ”som en morgon, en öppning, mörkt
som går till ljust, gult ljust, svävande”, och att jag tänkt att gitarren ska härma en harpa. Sten visar hur
man kan spela inne i flygeln med harpeffekt, något som jag absolut vill ha med! Inför min andra
handledarträff med Sten har jag gjort en låtordning. Jag vill att konserten ska vara mer som en
föreställning och följa en dramaturgi. Den vita krokusen blir låt nummer ett och konsertens
introduktion.
Efter att ha tagit lektioner av folksångerskan Maria Misgeld och bland annat kulat, tänker jag att
det skulle vara häftigt att börja med lite kulnings-inspirerad sång över det harp-inspirerade introt, som
en välkomsthälsning. Kanske sjunger jag melodin ordlöst över ackorden i rubato och sen oktaverar ner
när texten kommer in. Jag provar vilka tonarter som passar både kulning och vanlig sång. Jag funderar
också över övergångarna mellan låtarna. Här slutar låten med en majig2 harpa: där byter Rui från piano
till dragspel och Albin sätter sig vid pianot. Så fort stråkbordunen klingar ut börjar dragspelet och
pianot i Vart ska vi gå när vi gått ut på isen. Jag går också igenom vad jag ska prova på första repet
med pianotrio, till exempel vilka dubbla toner Antoni kan spela i basrundan i moll-delen.

Vart ska vi gå när vi gått ut på isen?
Vart ska vi gå när vi gått ut på isen?
Finns det ens
Något mål
Jag tror att du kommer välja
En annan riktning
Så tappar jag bort dig
I snö som yr3

Vart ska vi gå när vi gått ut på isen är också en sorglig text. Här börjar jag med att läsa texten vid
pianot och utan att reflektera spelar jag Abm, Abm/Gb som slutar i ett Dbmaj, i tretakt och börjar
sjunga över det. Den sorgsna valsen övergår i en lite mer barnslig Fm till C-del, slutar i Ebmaj. Till
”Vart ska vi gå när vi gått ut på isen?” blir det mer majigt och frågande. ”I snö som yr”, spelar pianot
fritt i högt register som yrande snö. De andra instrumenten gör snö-effekter. Abm-delen återkommer

2

Dur-ackord med stor sjua som låter mjukt, snällt och vackert.

3

Se bilaga för hela texten
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fast mer desperat än tidigare. Den sista delen ”Då hör jag det, isen som brister, den spricker som en
pulsåder” blir en atonal fyrstämmig slinga för kör.
Detta blir låt nummer två. Delarna har följande instruktioner A: trevande, B: sjörövar-gungigt, C:
ljuvt. Andra instruktioner: dynamik-kurvor, ”små fåglar i blås och fiol”, ”arga fåglar i blås och fiol”,
mysiga trumpetfills. Att prova på rep: instrumentering, när vilka instrument går bort, hur vi förhåller
oss till fermat/time/rubato4.
Så fort sista tonen är slut börjar Albin spela flamenco-inspirerad akustisk gitarr, som en övergång
till nästa låt Låt bromsarna komma.

Låt bromsarna komma

Jag lägger mig ner
Och låter bromsarna komma
Helt still
När dom sliter av huden5

Texten Låt bromsarna komma är den mörkaste och handlar i korta drag om att man inte står ut med att
vara i sin egen kropp så man lägger sig ner och överlämnar sig till bromsarna som får komma och
långsamt äta upp en. Jag tänker mig att musiken ska bli dramatisk och i moll. När jag börjar sjunga
texten inser jag snabbt att det håller på att bli någon slags tango med akustisk gitarr! De olika delarna
utvecklas åt olika håll, mellandelen prat-sjungs över en växelbas, där ska det vara en sångstämma och
vispande trummor. Tredje delen är en kvart som skaver på en överstigande kvart, där ska det vara
hårdrockstrummor i backbeat och skrikande fiol. Sen ett fiol-solo på A-delen innan texten kommer in
igen. Jag skriver smäktande stämmor till fiol och cello. Vill prova marschtrummor på repet. Avslutas
med ett kontra-solo i högt register tillsammans med gitarr och trummor, det slutar då låt fyra börjar.

En man kommer in i ens liv och får bestämma över hela ens sinnestillstånd
Detta är den längsta texten och den som känns mest utmanade att få ihop. Jag pratar med Sten om
olika tillvägagångssätt: recitera texten? Till puls? Utan puls? Läsa själv? Spela upp inspelning? Blanda
läst och sjungen text? Sten ger mig massa bra tips som att spela in den lästa texten med och utan
metronom, be musikerna spela fritt till läsning, fundera över olika instrument till olika delar och så
vidare.
Jag bestämmer mig till slut för att det blir en blandning av läst text (live) och skrivna tonsatta delar. En
bordun kommer att ligga under hela låten, kanske en bordun som instrumenten, som för tillfället inte
har någon annan uppgift, turas om att ta hand om för att skapa spänning i ensemblen. Jag provar detta
på första repet. En stor del av låten blir på duo med sång och trummor. Instruktioner till bandet är

4

Om musiken ska ha en fast puls eller inte och om man stannar upp vid specifika ord.

5

Se bilaga för hela texten
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bland annat: ring ring! i gitarr, sorl med dynamik-anvisningar, talkör, trumpet och klarinett som flörtar
med varandra, repliker, baspuls. En del som jag sjunger blir som en bön. På mitt och Linneas rep ber
jag henne improvisera fritt över min ”bönesång” i ett ljusare register. Vissa delar är skrivna för fiol
och piano. Sista delen är en upprepning av sista frasen ”Det är som att marken spricker där man går”
som vi sjunger tillsammans, jag sjunger olika fraser över körens likadana. När den är slut börjar Rui
spela piano-”samplingen” i nästa låt, Tåget gör ett stopp i Märsta.

Tåget gör ett stopp i Märsta

Tåget gör ett stopp i Märsta är ett wild card som jag stoppar in i efterhand. Första melodifrasen ”Tåget
gör ett stopp i Märsta” kommer till mig så fort jag tänkt tanken att tonsätta texten. Jag vill att musiken
ska vara sorglig, enkel och stark. Jag börjar leka med ackordsrundan Em, G, G/B, C/A, fortsätter att
sjunga texten och inser att ganska många fraser passar över ackorden. Jag stoppar in lite andra sorgliga
ackord och efter tio minuter har jag skalet till den nya låten. Jag tänker mig flygel, antingen elbas eller
kontra med stråke, cello och fiol, någon slags smäktande stråkarrangemang. Kanske elektroniska
trummor i beat. Kanske fill-trumpet6 med effektpedal.
Jag sätter mig och jobbar med låten i musikprogrammet Logic. Hittar ingen bra bas och väljer därför
syntbas. Inser att det skulle passa ganska bra och funderar starkt på att ha det istället. Gör ett slaskarrangemang i Logic som jag blir ganska nöjd med, men funderar ändå på att fråga en kompis om
produktions-råd för just den här låten. Också för att utmana mitt kontrollbehov och för att utforska hur
det är att inte göra allt själv jämt. Brist på tid och ointresse för att utmana mitt kontrollbehov för
tillfället, gör att jag till slut bestämmer mig för att arrangera själv. För att göra
konserten/föreställningen mer sammanhållen bestämmer jag mig för att arrangera på ett mer akustiskt
sätt, alltså inte med till exempel syntbas. En av sakerna jag har kvar efter jul är att arrangera blåset i
refrängen. Jag leker med lite olika slingor och när vi repar presenterar jag dessa slingor och instruerar
stråk och blås att filla fritt men med utgångspunkt i slingorna.
Albin börjar spela intro-figuren till De glada dagarna när Tåget tar slut. Här finns alltså ingen tjusig
övergång och om publiken vill, kanske en naturlig paus för applåd.

De glada dagarna

I förväg tänker jag att den här texten ska bli långsam, ljuv och med eftertänksamma ackord. Istället
blir det en swing-låt. Gitarren ska spela ”storbandskomp-aktigt” på fjärdedelarna och alternativa
färgningar är varmt välkomna. Jazziga vispar och pianot kompar kontrasterande mot gitarren. Adelarna är jazziga med lite blås-svar. B-delen smäktande, musikal-aktigt. I C-delen ändrar texten
musikens karaktär, till något enklare och mörkare. Sång, piano och kontrabas. Sången sjunger sista
frasen över gitarrfiguren som Albin spelat i intro, mellanspel och outro. När gitarren klingat ut börjar
alla instrument låta som vind. Nästa låt är Det blåser från Atlanten. Ljuset är vitt/gult som på en mysig
jazzklubb.
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Trumpeten improviserar fritt inom tonaliteten över musiken.

Det blåser från Atlanten

Det blåser från Atlanten
Varje kväll hör jag hästarna ropa
Och vildhundarna svara7

Det blåser från Atlanten har vi spelat in med bandet Atlanten som en fri improvisation tidigare. Jag
försöker glömma hur den låter och bara spela efter vart texten tar mig nu. Jag sjunger långsamt och
provar bastoner till. Kanske ska det bara vara jag och basklarinett plus ”vinden” från de andra
instrumenten på den här låten? Jag skriver ut basklarinett-tonerna till texten, allt ska vara i rubato.
Kanske kan jag lägga till någon mörk stråkton eller lite pianoglitter på repet. Ljuset är blått av olika
slag. Outrot är en liten basgång som går fram och tillbaks och vind. Nästa låt är sista låten Natten.

Natten

Jag går ner till havet
För att se om det sover
Jag undrar om sanden
Hunnit bli våt av natt8

Intro med cymbalrisp som aldrig klingar ut plus att blåsarna andas ljudligt i sina instrument, sedan
blåssektion som låter som ångbåtar? Jag hinner inte arrangera några ångbåtar, istället blir det bara
”vind” och Sandras våg-ljudläggning.
När jag sjunger på Natten, blir den hymn-liknande. Jag hör en andrastämma som jag lägger i
basklarinett. Bordunstråke i kontrabas som pianot dubblar fast med hjärtslagsrytm. Kanske en svag
tredje stämma i kör? Försiktiga trummor med vispar. Sista delen en kör som ska låta som ett
sammelsurium av toner! Repeteras flera gånger. Med publiken! Jag gör den enda notationen i hela
projektet, sista delen som är med stråk och kör (se bilaga). Här går det blåa ljuset till mörkare och
mörkare tills det blir helt svart och konserten är slut. Det sista man hör är vågorna.
Det sista som händer under konserten är alltså ljudläggningen som min vän Sandra Karlsson gjort.
Hon är sound designer och jobbar med att ljudlägga allt som, i till exempel en film, inte är dialog och
musik. Hon har till Den vita krokusen gjort fågelkvitter med omgivning och till Natten gjort vågskvalp
med omgivning.

7

Se bilaga för hela texten

8

Se bilaga för hela texten

10

Not till publiken.

Den praktiska processen
Repetitionsupplägg
Det är viktigt för mig att mina medmusiker känner sig delaktiga och tycker att projektet är roligt. Jag
tror att en delaktig musiker är en bättre musiker. Även om jag faktiskt är både regissör, dramaturg,
författare och bandledare så blir upplevelsen väldigt tråkig om jag inte får dela den med någon. Jag
tror därför att det är viktigt att på ett tidigt stadium dela idéer med mina medmusiker. Under
höstterminen skickar jag texterna och projektbeskrivningen till bandet. Efter nyår bokar jag
individuella rep med kör, pianotrio och gitarr för att sedan boka tre längre rep plus genrep innan
konserten.
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Repetitioner

Rep 1, med Joel Karlsson 18/9 2015: Jag är jättesugen på att börja repa så jag och Joel ses och går
igenom Natten. Inser att jag vill ha en ljus körstämma också.
Rep 2, med Linnea Talp 8/1 2016: Vi går igenom alla låtar, jag sjunger och spelar dem för Linnea och
lär ut körstämmorna. Ber henne spela in på mobilen för att kunna öva själv. Blir otroligt peppad av
hennes entusiasm och efter att för första gången fått visa någon alla låtar och ser framemot att börja
repa med hela ensemblen.
Rep 3, med Rui Hallvares Andrade Paes 14/1 2016: Jag och Rui går igenom alla låtar och pratar om
strukturer och eventuella klurigheter som kommer att uppstå på repen. Känns otroligt bra att någon
annan får en överblick och kan se saker som för mig som kompositör inte känns svåra men som
uppfattas som luddiga.
Rep 4, med ”piano-trio” Rui Hallvares Andrade Paes, Eirik Lund och Simon Andersson 30/1 2016:
Eirik försover sig och jag och han bestämmer att han inte är med i projektet längre. Istället kommer till
min stora glädje Antoni Yammin att vara med. Vi går igenom alla låtar, Rui markerar gitarren i pianot
på de låtar där det egentligen är gitarr.
Rep 5, med Albin Vesterberg 8/2: Vi går igenom alla låtar och Albins alla gitarrinsatser. Albin säger
att det är precis sådan här musik han vill spela och mitt tvivel på att detta projekt är för privat och
pretentiöst löser upp sig ganska mycket. När jag nästa dag har handledning med Sten Sandell säger
han ”Det är skillnad på att vara pretentiös och seriös. Det här är ett mycket seriöst projekt.” Då tänker
jag att jag måste försonas med att vara en seriös och ambitiös person och tvivlet försvinner.
Rep 6, med hela gruppen utom Antoni Yammin 14/2 2016: Jag ser detta som en
introduktionsrepetition för hela gruppen. Jag delar inte ut några ”noter” utan lär ut allting på gehör och
skriver vid behov på tavlan. Efter repet skickar jag ut en PDF med texterna och allas instruktioner och
mobil-inspelningar, framförallt till Antoni så han kan lyssna innan nästa rep. Det känns lite svårt att få
en bild av hur det kommer bli eftersom alla musiker inte är på plats.
Rep 7, dag ett av två under rep-helg med hela gruppen (Karl och Linnéa kan inte vara med) 21/2 2016:
Antoni är för första gången med och repar, det känns jättebra. Vi är 95% nära min vision av hur
materialet ska låta – helt utan noter! Alla i bandet känns rätt individuellt och som grupp, det är väldigt
bra energi. Fattas bara Linnea och Karl!
Rep 8, dag två av två under rep-helg med hela gruppen och alla är på plats 22/2 2016: Vi gör ett
genomdrag med anteckningar jag gjort från gårdagen. Nu känns det 100%. Jag känner mig stolt över
att ha genomfört projektet utan noter. Karl och Linnea lyfter det sista, det blir tydligt att alla enskilda
musiker är lika viktiga. Sten Sandell kommer och har en timmes handledning. Han ger massa positiv
input och pratar om att vara med i pauserna – att vara närvarande även när man inte spelar.
Genrep x 2 på Kapellet, 5/3 2016: Genrepen går utmärkt, förutom att jag tappat rösten. Jag markerar
sånginsatserna för att spara så mycket som möjligt på rösten.

Var, när, hur?
Eftersom konserten är tänkt mer som en föreställning är såklart lokalen viktig. Jag vill bjuda in
publiken till en egen liten värld. I sista minuten upptäcker jag Kapellet, en lokal vid Vasaparken som
används till konsert, inspelning och fest. Där finns allt som jag önskar mig: ett stämningsfullt rum,
flygel, ljus och projektor. Dessutom till ett väldigt bra pris, särskilt om man jämför med andra lokaler i
Stockholm som har flygel. Det är ett ganska stort rum, med persiska mattor över hela golvet och svarta
draperier på väggarna. Vi bestämmer oss för lördagen den femte mars 19:00. Att hyra Kapellet en dag
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kostar 2500:- plus filmning av Anton Näslund som tar 1000:- plus moms. Jag har frivilligt inträde,
eftersom man inte får ta betalt på skolans examenskonserter, och mina föräldrar sponsrar med lite
dryck till självkostnadspris efter konserten. De pengar jag får in därifrån ger jag till Antoni som åkt bil
fram och tillbaka från Örebro till repetition och konsert.

Projektets konstnärliga layout
Eftersom jag gillar att rita och hålla på med grafisk design började jag redan på höstterminen ta fram
olika förslag till affisch och programblad. Affischen som jag använde till Facebook-eventet har jag
ritat och scannat in. Jag valde att inte trycka upp den därför att Kapellet är ganska litet och jag tänkte
att det nog skulle bli fullt ändå. Däremot gjorde jag fyrtio programblad med affischen som framsida.
Jag har också gjort lite andra reklambilder till Facebook, Instagram och reservera plats-bilder. Allt
detta finns som bifogad bilaga.

Konserten

Foto: Christoffer Gustafsson

På onsdagen samma vecka som konserten är tappar jag rösten. Jag ångar stämbanden, gurglar med
citronsyra, gör nässköljning, dricker Cocilana och är helt tyst. Inget hjälper. På fredagen går jag till
vårdcentralen för att fixa den sista utvägen – kortison, som lurar kroppen att minska svullnaden på
stämbanden så att jag ska kunna sjunga på konserten. Efter många om och men och byte av läkare får
jag tjugotvå Betapred, femton till fredagen och åtta till lördagen. Jag tänker att jag kommer vakna på
lördagen med min vanliga röst – det händer tyvärr inte.
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På grund av rösten känner jag att filmerna jag tänkt projicera blir en parameter för mycket för min
mosiga hjärna och bestämmer mig för att strunta i dem. Dessutom drar sig Mandus, som skulle sköta
ljus, ur i sista minuten och jag har inte orken och tiden att hitta någon ny.
På lördagen ses vi på Kapellet 12:00 och riggar. Allt går så smidigt som man bara kan önska sig. Vi
kör ett genomdrag och jag markerar sången. Efter lunchpaus soundcheckar vi mer noggrant och gör
ännu ett genomdrag, ställer i ordning stolar och pyntar med ljusslingor. Vid halv sex börjar publiken
droppa in.
Kapellet är fullproppat, folk får stå i hallen. Jag är inte ett dugg nervös, förmodligen för att jag är så
koncentrerad på att kunna sjunga överhuvudtaget. Konserten går alldeles utmärkt, Sandras
ljudläggning av första och sista låten bidrar verkligen till den fina stämningen. I sista låten delas noten
på Natten ut och konserten avslutas med allsång och vågskvalp.

Slutreflektion
Att skriva musik till färdig text, alternativ notation och rätt musiker
Det viktigaste för mig i kompositionsprocessen tror jag var att inte analysera så mycket: att släppa
förväntningar på hur musiken, enligt mig själv och traditionen, borde låta. Till exempel beskriver jag i
stycket om De glada dagarna hur innehållet i texten kändes mer som en långsam och eftertänksam
visa än den jazzlåt som den faktiskt blev. Eftersom jag var beredd på att min hjärna undermedvetet
skulle vilja göra vissa texter till en viss typ av musik, tror jag att jag lyckades förebygga den utgången.
Att vara öppen för att kompositionen kan gå var som helst har varit otroligt roligt och har också fått
mig att skriva musik som inte liknar det jag normalt gör. Det här är absolut ett arbetssätt jag kommer
fortsätta med, dels för att det har varit spännande och givande men också för att det för mig varit ett
bra knep för att pusha mig ut ur min bekvämlighets-zon. Det känns som att jag efter det här projektet
är en mer öppen musiker och kompositör, ivrig att göra nya oväntade projekt.
Sen vi började repa har jag frågat musikerna hur de tycker att det har fungerat med alternativ notation.
De flesta har sagt att det har känts bra men tagit lite längre tid än om de hade fått noter på allt. Till de
första repen lärde jag ut på gehör och ritade mycket på tavlan. Till rep-helgen hade jag förberett den
instruktion som jag bifogat som bilaga. Eftersom vi efter enbart två rep med hela gruppen nådde min
vision om hur musiken skulle låta, känner jag mig väldigt nöjd med valet att använda alternativ
notation. Det har fungerat precis som jag önskade.
Jag känner mig i efterhand väldigt stolt över att ha rott i land ett projekt med åtta kompositioner
och nio musiker – nästan helt utan noter. Upplägget med individuella repetitioner har också funkat
väldigt bra. Särskilt för att många av medmusikerna faktiskt har övat inför nästa rep-tillfälle, vilket ju
inte alltid är fallet när man spelar med improvisationsmusiker.
Det som kändes lite trögt var att det tog lång tid innan hela bandet var samlat, och innan dess var det
svårt att få en bild av hur det till slut skulle låta. Både frustrerande för mig som kompositör men också
för övriga musiker. Detta berodde ju dels på att Eirik byttes ut mot Antoni som inte bor i Stockholm
och därför kom på färre rep än vad Eirik hade kunnat göra. När alla sedan var på plats kändes det
superbra, och som sagt behövdes bara två rep för att jag skulle känna att det lät precis som jag ville.
Eirik hörde av sig en tid innan repetitionerna drog igång och undrade över datum och berättade att han
hade ett väldigt späckat schema. Redan då kändes det som att hans engagemang inte riktigt var
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hundraprocentigt och hade det hänt idag kanske jag hade konfronterat honom redan då. Istället blev
det så att jag bytte basist mitt under arbetet. Detta blir en påminnelse till mig själv om att
fortsättningsvis spela med musiker som är engagerade, som svarar på mail, som kommer i tid och så
vidare. Är det något jag lärt mig efter tre år på KMH är det att det finns massa musiker som vill spela
min musik. Får någon mig att känna tvärtom, på grund av till exempel bristande engagemang, är det
värt att vänligt men bestämt byta ut den personen.
Ingen i den här gruppen har någonsin gjort någonting som indikerar att de tycker att jag är en flummig,
oseriös och okunnig kvinnlig vokalist. De har snarare fått mig att känna mig som en seriös bandledare,
grym kompositör och konstnär. Den typen av trygg och positiv stämning i gruppen, är för mig mycket
viktigare än om en musiker inte är till exempel stilenlig med projektet. Detta är en av de saker som det
här projektet hjälpt mig reda ut: vilka saker jag tycker är mer eller mindre viktiga i en ensemble. Att
vara trygg med sina bandmedlemmar är för mig en förutsättning för att kunna skapa bra musik. Då kan
jag skriva vilken musik som helst och presentera den på vilket sätt som helst, och det känns ändå bra.
En sådan musiker vill jag vara, och med sådana musiker vill jag spela!

Handledning
Jag valde Sten Sandell som handledare för att jag hade honom i individuell undervisning under
höstterminen och då trivdes väldigt bra med hans sätt att jobba. Redan under de lektionerna började vi
smygstarta med examensarbetet. Sten har arbetat mycket med text och alternativ notation, så en mer
passande handledare tror jag inte att jag kunde ha hittat. Han har hjälpt till att utforma föreställningen,
peppat mig när jag tvivlat, gett mig massa bra referensmusik och litteratur och varit så engagerad man
bara kan önska sig att en handledare är. Jag är glad att jag vågade välja en handledare som jag inte
hade någon riktig relation till innan och som inte är direkt knuten till skolan, men som kändes rätt. Och
så blev det så bra! Jag tror också att jag fick ut väldigt mycket av min handledning för att jag inför
varje träff hade tänkt ut vad vi kunde jobba med om inte Sten hade några specifika förslag. Det tror jag
är bra för all typ av undervisning: att lärare/handledare och student har gemensamt ansvar.
På grund av att både jag och Lina Nyberg var luddiga i kommunikationen hann vi inte ha någon
handledning innan konserten. Jag tror det för min del hade varit bra att boka all handledning under
hösten och inte tänka ”det ordnar jag efter jul”. Det är lätt att det faller ur minnet då, framförallt för att
det är så mycket man ska få ihop under våren ändå: repetitioner, lokal, inspelning och så vidare.

Att tappa rösten inför konsert
Det är svårt att göra något åt att man tappar rösten några dagar innan konsert. Jag hade varken
överansträngt mig eller varit krasslig. Den här gången tror jag det helt enkelt var första fasen i en
långdragen förkylning. Det jag gjorde och som jag rekommenderar för att få tillbaka rösten så snabbt
som möjligt är: att vara helt tyst (alltså absolut helt tyst och kommunicera i text), att försöka undvika
att hosta – jag hade hostmedicinen Cocilana utskrivet sen innan och drack den för att inte hosta och
slita på stämbanden i onödan, att ånga stämbanden med eller utan kamomillblommor som verkar
lenande, göra nässköljning för att skölja bort bakterier och inte andas för mycket genom munnen, och
den absolut sista utvägen – ta kortison, som minskar svullnaden på stämbanden så att man kan ”ljuda”.
Tyvärr är detta inte helt riskfritt. Stämbanden har ju svullnat av en anledning och behöver vila, därför
är det att överanstränga dem när man sjunger ”på kortison”. Det är inte ovanligt att man blir värre när
kortisonet avtar. Eftersom det verkade komma över sextio personer från både Örebro och Sandviken
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och lokalen var bokad och betald, kändes det inte som att det var möjligt att ställa in. Den första läkare
jag träffade var inte införstådd med att man ger kortison till vokalister som tappat rösten, men jag
insisterade och bad att få byta läkare till en öron-näsa-hals-specialist som på direkten förstod vad det
handlade om och skrev ut Betapred. Femton stycken till dagen innan konsert och åtta till
konsertdagen. Det gjorde att jag kunde genomföra konserten med en begränsad röst. Helt återställd var
jag efter ungefär tre veckor.

Fortsättning följer
Även fast jag fick tillbaka rösten till konserten var mitt register väldigt begränsat och många nyanser
försvann i hesheten. Jag kunde till exempel inte starta konserten med att kula ner i flygeln. Direkt efter
konserten kände jag att jag ville ha revansch! Efter väldigt mycket fin respons och en önskan om ännu
en konsert började jag tänka på att göra om föreställningen i höst. Förhoppningsvis med min vanliga
röst men också med projektionerna och ljussättningen som det var tänkt från början.
När jag började på KMH trodde jag inte att jag som examensarbete skulle skriva musik till egna
svenska texter, eller arrangera för ett så stort band – utan att använda mig av noter. Snarare be någon
annan arrangera mina favoritlåtar genom åren och spela med pianotrio. Jag är väldigt glad över att det
inte blev så. Detta projekt har gett mig mycket självförtroende som bandledare, kompositör, arrangör
och musiker och varit en utmärkt förberedelse inför framtiden.
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Bilagor
I.

Texter med instruktioner

II. Not till Natten
III. Programblad
IV. Bilder i marknadsföringssyfte
V. Bild från Linus Johanssons Powerpoint
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