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”Nothing is a mistake. There’s no win and no fail, there’s only make.”1 

    Sister Corita Kent  

  

 
1 Kent, C. Learning by heart: Teaching to free the Creative Spirit. Allworth Press, 2008 
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Nu#

Jag sätter mig och börjar skriva, plockar fram mina anteckningsböcker från året. Jag har alltid skrivit 
mycket. Speciellt i övningsrummet har skrivboken använts flitigt för funderingar och kom ihåg. Jag 
läser, dels för att minnas, men jag kommer också att fundera över hur jag ser på dessa tankar nu. Är de 
kvar i samma ljus eller har de kommit i ett nytt? Jag hittar ord som återkommer och som på ett eller 
annat sätt varit centrala under arbetets gång och därför också kommer att återkomma i denna 
reflektion. Ord som lust, motstånd, accepterande, mod, glädje, görande, normer... Även om projektet 
till sitt yttre handlat om att färdigställa musik till en konsert så har det i grund och botten framför allt 
handlat om dessa ord och frågor: 
 
Om mod och att sluta fundera före. Att inte fundera, planera och skriva så mycket utan att istället börja 
göra. Slänga mig ut och våga. Fundera efteråt istället. Att börja i att slänga mig ut, istället för att börja 
i att planera. Jag har så lätt att fastna där, i det sistnämnda. Trott att det varit ett val jag gjort för att jag 
gillar det. Men jag har efterhand upptäckt att det har mycket med rädsla att göra också. Rädsla för att 
improvisera? Men jag trodde ju att jag älskade att improvisera, kan det ha varit en rädsla för det ändå? 
Rädsla för att släppa kontrollen antagligen. Rädsla för att jag inte ska kunna prestera och att andra inte 
ska bli nöjda. Då har det varit tryggare att stanna i planerandet, funderande. För att förhala det läskiga 
men också för att göra det läskiga mindre läskigt genom att strukturera upp och skaffa mig kontroll 
över det. 
 
Om ännu fler rädslor; för min röst, för omusikaliteten (vad är ens omusikalitet?), för bristen på 
nördighet, för rastlösheten, för att inspireras för mycket av någon annan, för att inte ha en egen röst. 
 
Om lust och motstånd – i både det konstnärliga och i arbetet med denna reflektion. Jag tänker att jag 
alltid varit väldigt lustorienterad så den här processen har därför varit ett jobb med att utmana detta. 
Att allt inte behöver börja med lust. Att det är värt att jobba med motståndet för att komma framåt och 
vidare. 
 
Om att umgås med instrumentet. Att ta plats genom, och bottna i pianot. Hitta mig själv i min musik 
och undersöka mina drivkrafter. 
 
Jag kommer i denna reflektion att referera till samtal med en rad olika personer. Det är mina 
tolkningar av dessa samtal som återges och ska därför ej betraktas som annat än detta. 

 #
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Bakåt#

Min#bakgrund#

Det är inte förrän nu, de allra senaste åren, som musiken blivit självklar för mig. Och först nu som jag 
ser längre framåt (kanske är det oundvikligt i och med skolslut). Först nu som jag känner att jag vill 
och kommer fortsätta med det här, även utan lärare som säger till mig vad jag ska göra.  
 
Under det senaste ett och halvt året har jag genomgått en process där jag varit kritisk, obstinat och 
motsatt mig det som lärare och andra sagt och lagt på mig. Vänt mig mot normerna och mot hur allt 
”ska” vara. Jag tror att jag behövde den fasen. Jag behövde säga varför och ifrågasätta för att komma 
dit jag precis har kommit. Där jag själv inser vad jag behöver och har lusten att utvecklas – för min 
egen skull. Där jag vet vart och i vilken riktning jag vill gå, åtminstone för en stund. Nu kan jag också 
vara öppen och lyhörd för det som läggs på mig, även om ett visst ifrågasättande fortfarande finns 
kvar. En sorts ödmjukhet inför lärandet. Det var som att när det lite mer långsiktiga tänkandet infann 
sig så kom även min inre drivkraft: Jag vill, och behöver, göra det här för att komma dit jag vill – och 
jag vill dit. 
 
Förut har jag mest tagit det som det har kommit. Fortsatt flyta med och kört på dit vägen tagit mig. Jag 
har tagit mina funderare men aldrig kommit på något bättre alternativ. Gjort det som lärare sagt åt mig 
och tänkt att Ja men jag tycker ju det är kul och så länge jag gör det och så länge jag inte vet något 
annat jag hellre skulle göra så kan jag väl fortsätta. Långsiktiga mål har det varit dåligt med, och 
musikhögskolan fanns aldrig på kartan förrän strax innan jag kom dit. Men när jag sett någon stå på 
scenen så har jag alltid längtat dit. Konstigt på ett sätt, då jag inte njuter särskilt mycket av att stå på 
scen. Men jag gissar att det för mig var symboliskt med att få skapa och spela sin egen musik.�
�

På sätt och vis har musiken alltid varit en självklarhet hemma, i den bemärkelsen att det alltid varit 
uppmuntrat, och aldrig ifrågasatt, att jag ska få hålla på. Men å andra sidan så har vi inte mycket av 
musiktradition. När jag var liten så hände det ofta att mamma sjöng för mig och kompade sig själv på 
gitarr och sångframträdanden har också alltid varit givet på släktfester, liksom att min morbror ofta 
spelat fiol när vi setts, men det har varit det enda. Ingen i släkten har levt något musikrelaterat liv och 
vi har aldrig lyssnat så mycket på musik hemma, det var mest radio eller tystnad. Hursomhelst så 
började jag ändå som åttaåring spela fiol i kommunala musikskolan, gissningsvis inspirerad av min 
hobbyspelade morbror. Och håller väl på, om än inte alls lika frekvent, än idag. Pianot då? När jag var 
tio-tolv år så köpte pappa ett piano till familjen i julklapp. Jag klinkade mig mest fram själv men min 
mamma började ta lektioner. Jag började göra hennes läxor och något år senare så började även jag ta 
lektioner. Och fortsatte. Inte heller det helt självklart, då jag på gymnasiet höll på att välja gitarr 
istället – piano kunde jag ju redan tyckte jag. 
 
Som jag tidigare var inne på så tycks det mig som att mina vägar i musiken mest varit ganska, inte 
slumpmässiga, men rätt spontana tillfälligheter. Jag har liksom aldrig haft några självklara mål med 
musiken, det har blivit som det blivit och det har varit roligt. Det råkade bli piano, på ett spontant 
infall blev det estetlinje på gymnasiet. Antagningsproven till såväl den första folkhögskola jag kom att 
gå på, som till Kungl. Musikhögskolan, var jag på väg att strunta i. Den förra pga. ändrade planer, det 
senare pga. en bruten handled och att jag kände mig osugen på musikhögskolan i Stockholm. Osugen 
dels på grund av den bild jag själv hade av skolan, men också på grund av att ingen annan i min 
bekantskapskrets heller ville dit. Och att det blev jazz; ett anslag om en grundkurs i jazzimprovisation 
(inte grundkurs i betydelsen total nybörjare skulle det komma att visa sig när jag kom dit, men jag blev 
hursomhelst inte avskräckt) sommaren mellan första och andra året på gymnasiet. Antagligen också i 
kombination med min ständiga benägenhet att vilja göra något annorlunda, inte vara som alla andra. 
 
Den här riktiga nördigheten har jag nog aldrig haft, istället har rastlösheten oftast tagit över. Så är det 
fortfarande. Förut (och ibland än idag) fick det mig att tvivla på att det här verkligen var vad jag ville. 
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Jag såg så många med det inbitna drivet, målmedvetenheten och brinnet, trodde att det var den enda 
vägen. Men på senare tid har jag insett att det inte måste vara så, att jag kan få hålla på med olika saker 
om jag vill. Men att jag fortfarande har rätt att hålla på. Och faktum är att jag tror att den insikten gjort 
mig mer öppen för just brinnet och för musikens storhet och bredd. Att den kan vara så mycket, och att 
en kan få in det mesta där. Annan konst, samhället, politiken, sitt eget inre, ångestdämpning… 
 
Under mina år på musikhögskolan har kamp och politik tagit sig in och fått stor plats i både mitt 
musicerande och liv. Kampen mot strukturer på skolan och i samhället. Och jag tror faktiskt att jag har 
den Normkritiska gruppen på Kungl. Musikhögskolan att tacka för att jag överhuvudtaget gått kvar 
och hittat en plats och ett sammanhang som jag gillar och trivs i. Där, i mötet med folk från andra 
institutioner, hittade jag förutom trygghet också många av de musiker jag spelar med än idag. Där 
fanns saker som gjorde mig nyfiken och där kände jag mig hemma på ett annat sätt än på 
jazzinstitutionen, där jag varken musikaliskt eller helt och hållet socialt känt mig hemma. Det var som 
att jag nosade på det när jag började, men ändå accepterade hur allt var och hur jag trodde det skulle 
vara. Jag försökte göra det som jag trodde och kände förväntades av mig men kände mig ständigt 
otillräcklig och att jag inte riktigt passade in. Ove Lundin, min pianolärare under alla dessa år, har 
också haft en betydande och avgörande roll för min utveckling och för att jag stannat kvar. Han är en 
fantastiskt pedagog som alltid försökt anpassa undervisningen efter mina behov. Alltid pushat mig och 
alltid peppat mig något ofantligt. 
 
Min ambition har aldrig, åtminstone de senaste åren, varit att bli en så allsidig musiker som möjligt. 
Tidigare har jag nog tänkt att det är bra att kunna lite om allt, och att en ska kunna sina jazzgrunder. 
Antagligen för att det är vad som sagts till mig. Också för att jag upplevt att det är något som 
uppmuntrats mycket på musikhögskolan: breda allsidiga musiker som är attraktiva på 
arbetsmarknaden. Kanske som en reaktion på detta började jag, under andra året, mer och mer smala 
av mitt musikaliska fält. Valde att fokusera enbart på det jag ville, vilket mer och mer blev fri musik. 
Struntade i tanken på att bli tillräckligt bra på jazz innan jag kunde göra något annat. Kanske var det 
en feg väg ut för att jag inte kände mig tillräcklig, men det hängde också ihop med att jag kunde 
identifiera mig själv mer i dessa kretsar. Ungefär samtidigt började jag också mer och mer anamma ett 
bredare konstnärligt förhållningssätt till musiken och började mer och mer inspireras av annan konst. 
Jag har saknat diskussion och samtal om detta på skolan, saknat djupare samtal överhuvudtaget. Jag 
har upplevt att fokus istället till övervägande del legat på det hantverksmässiga snarare än att handla 
om konstnärlighet. Jag tänker att samtal är bra, och nödvändigt, för att skapa en trygg och kreativ 
atmosfär. Det var väl det som jag också hittade i Normkritiska gruppen. 

 

Projektets#bakgrund#

Från början var arbetet tänkt att handla om fri improvisation, solopiano och inre processer, delspår 
som skulle knytas ihop och gestaltas i tolkning av (visuell) konst. Ganska snart insåg jag att vidden av 
detta skulle bli för stor och att jag ville lägga all möjlig tid på att jobba med just det musikaliska. 
Konstprojektet blev därmed lagt på framtiden. Ett skönt beslut som gjorde mig lugn. Dels 
begränsandet, men också upptäckten av att jag hade sån lust och nyfikenhet inför musiken, något som 
varit frånvarande under mitt första halvfartsår i trean. Att det centrala i projektet skulle vara musiken 
och inte mer än indirekt röra musikerklimatet – en kamp tidigare år tagit stor plats för mig. Bli en 
manifestation i görande istället för talande. Ge mig tid för att bli den där förebilden istället för att bara 
prata om att de behövs. Testa en för mig ny väg, utan att för den skull förringa kraften i diskussion och 
samtal. 
 
Handledare – Lisa Ullén – valde jag framför allt utifrån arbetet med fri improvisation och pianospelet, 
varför hon fortfarande kändes högst aktuell även efter att konsttolkningen skrotats. 
 
Även om jag lämnade konsttolkningen så ser jag nu efteråt att de tre ursprungliga delspåren ändå kom 
att utgöra grund för projektet. Så här skrev jag i mitt PM angående dem: 
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Den fria improvisationen � tekniker, notation och begrepp�Jag vill gräva i  den fria 
improvisationen. Genom lyssning, studerande och genom gestaltande, både själv och med andra. 
Utforska nya tekniker och utveckla mina uttrycksmöjligheter. Undersöka olika sätt att 
kommunicera musik och idéer. Vända och vrida på begreppet fri improvisation, vad det innefattar 
och vilka normer som finns. Undersöka upplevelsen av det fria improviserandet, och upplevelsen 
av tid. 

Solopiano -  Jag får!�Om normer och om kampen om att sätta värde i sitt eget uttryck. Får jag 
spela som jag vill? Kan jag spela med det jag har? Är det tillräckligt? Ja. Jag har redan svaret, 
men jag vill utveckla och tänka fler tankar kring det. Och det handlar om pianot. Mitt sätt att 
spela. 

Inre processer � filosoferande kring mig och mitt musikskapande�Om ångest, flöde, om 
personliga processer och skapandeprocesser. Om att kalla sig konstnär och om att inte vilja 
musicera till vilket pris som helst. Om institutioner och konstnärlighet. Och om lyssning och 
betraktande, om de tusen olika öron och ögon en har. 

 

 #
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Processen##

Jag hade lämnat min ursprungliga idé. Blankt papper igen. Så gott som, mitt val av lokal för 
examenskonserten var redan gjort och fanns att förhålla sig till – Khimaira, en liten intim källarlokal 
på söder. Ganska snart förstod jag också att jag musikaliskt ville röra mig inom samma fält som jag 
tänkt innan; skrivet men också mycket fri improvisation. Jag hade inget konstverk som 
sammanhållande länk längre, men jag ville ändå försöka göra en helhet av konserten, ett förlopp. 
Svitformen kändes lockande, och om det blev olika delar så skulle de ändå ha ett tydligt samband. 
Helst ville jag nog göra ett eget konstverk. Alltid detta storhetsvansinne som tränger sig fram mellan 
ångesten. Någon slags nu eller aldrig-känsla. En annan sak som lockade var att spela i olika 
konstellationer, att utforska mig själv och mitt komponerande i olika sammanhang. Just utforskandet 
av de olika processerna och arbetssätten fick en central roll. 
 
Tanken på olika konstellationer låg kvar. Den kom att bli någon slags utgångspunkt för hela konserten. 
Något att bygga utifrån. Så det första jag gjorde var att bestämma instrument och ta kontakt med 
musikerna – innan musiken börjat skapats. En duo med altsaxofonisten David Bennet och en kvartett 
med Emma Augustsson på cello och sång (vilket föll på plats först senare), Marta Forsberg på viola 
och Niklas Barnö på trumpet. Utöver detta tänkte jag mig någon form av solopianodel.�
�

Varför valde jag som jag valde? Duon mest för att jag gillade att spela med David, och att vi fått en 
rutin på det. Det kändes tryggt och låg nära till hands. Kvartetten då? Jag var sugen på att skriva för 
stråkmusiker. Dels för att undersöka sounds, och dels för att jag var peppad på ljudet av strängar, 
svischande stråk och övertoner. Också för att två av mina favoritmusiker, som jag gärna ville ha med, 
spelar just stråk. Solot? Skräckblandad förtjusning. Just solopiano har för mig varit extra mycket 
förknippat med att kunna spela traditionell jazz; att kunna ”kompa” sig själv; walkingbass, ackord, 
melodi och solo… Det har varken varit lockande eller görbart. Jag ville nu utforska solospelet och ta 
mig an det från ett annat håll. Visa för mig själv att jag också kan spela solo, att det finns flera sätt att 
göra det på. Att ett pianosolo verkligen inte – bara för att det är görbart – behöver bygga på dessa 
byggstenar. Att istället se på det som ett stycke musik bara, och att det finns andra vägar till intensitet 
än de som jag länge trodde var de enda möjliga; supersnabba högerhandsfraser och svängig 
walkingbass. Att det inte finns några regler.  
�

Samtidigt som alla dessa trådar drogs upp så var en skiva i görningen med mitt band Isabells sekt. De 
kändes viktiga och för att visa på en annan sida av mig själv så ville jag ha med även dem på 
konserten. Jag hade bokat två datum på Khimaira, ursprungligen för att det är ett så litet ställe, men 
istället så bestämde jag mig för att dela upp kvällarna; den första kvällen, fredagen, skulle bli sektens 
och releasekonsert för skivan och söndagens konsert skulle innehålla projektgrejerna, dvs. solo-, duo- 
och kvartettstyckena. Bandet var mitt arbete under första halvfartsåret i trean och kändes därför också 
naturligt att ha med. I detta arbete kommer dock fokus mestadels att ligga på arbetet med solot, duon 
och kvartetten. 

Komposition#och#skapande#

Solo'
Jag hade en idé om att spela solo. Lisa Ullén var snabb med att uppmuntra och utmana detta, liksom 
att påminna mig om att lägga mycket tid på det – i god tid. Det hade varit lätt att lämna det stycket lite 
åt sitt öde och fokusera på de kollektiva styckena, där jag kände mer press att prestera till våra rep etc. 
 
Men hur lägga upp solot? Flera korta stycken att lägga in på olika ställen i konserten, eller ett längre 
parti? Jag bestämde mig för att börja jobba utifrån en befintlig skiss. Ett sånt stycke som följt med men 
aldrig riktigt hittat rätt forum men som jag inte velat släppa. Ett sånt som inte känts helt färdigställt, 
men som jag samtidigt inte visste vad det saknade. Ett stycke som i princip bygger på en klang – 
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Aadd9 med #11 i basen – med några sidoteman. Jobbet med detta kom därför att bli ett utforskande av 
minimalism och därigenom också detaljer. Ett utforskande av instrumentet piano och hur jag kan hitta 
spänning och variation. Vilka metoder kan jag använda mig av när jag inte kan förändra tonen efter 
anslaget (jmf med stråkinstrument)? Frasering, anslag, nyanser, pauser m.m. Jag var inne på att nosa 
på extended techniques med prepareringar och sånt men det fick stå tillbaka denna gång. Det blev 
också, sedan jag bestämt mig för ett långt stycke och ville ha det upp mot 15 minuter, ett 
undersökande kring hur jag kunde tänka storformsmässigt för att upprätthålla spänning och nerv under 
en längre tid. 
 
Med dessa tankar i bakhuvudet började jag göra improvisationer över skissen. Utifrån dessa gjorde jag 
sedan en form på stycket. Jag hittade flödet och formskissen/partituret (se bilaga 1) utmejslades 
snabbt. Mitt övande skedde sedan utifrån denna skiss, men jag fann ganska snabbt att jag liksom 
tappat skärpan och spänningen, tappat själva improvisationen. Allt kändes platt, och i sökandet efter 
trygghet hade jag skrivit mig ofri och bunden. Samtidigt som tvivlet kom och gick kring stycket i sig; 
Blir det alldeles för enformigt det här med bara ett ackord? Nej, det är ju det som är spänningen och 
utmaningen! Hindrar pianot som instrument det fina i de långsamma flödena? Ska jag strunta i hela 
stycket och bara spela fritt? 
 
Ungefär här i processen spelade jag mitt stycke för Lisa. Vi pratade om den ofrihet och bundenhet jag 
kände. Efter det bestämde jag mig för att testa att helt släppa greppet om formen. Jag funderade lite på 
att helt och hållet strunta i stycket, men det fanns något där i styckets kärna som jag ändå tyckte 
mycket om och inte ville släppa. Jag sökte också fortfarande en liten trygghet att hålla fast i. 
 
Formen skrotad. Istället gjorde jag tidsstyrda improvisationer med olika förutbestämda former kring 
temat. En helt annan frihet infann sig. Jag fokuserade på att peta i små detaljer och verkligen snöa in 
på och undersöka styckets byggstenar. Jag spelade också in mig själv mycket och lyssnade och 
analyserade. Övade på att analysera efteråt och under spelandet ha full koncentration på just spelandet 
och lyssnandet. Lyssna, vart vill musiken ta vägen, hur låter den? Lisas ord: 

 
”Lyssna på vad du faktiskt hör, inte på vad du tänker att du hör” 

 

Kvartett'
Här ville jag skriva ett stycke som skulle utmana mig. Dels genom att skriva långt och med specifika 
stämmor, och dels genom att ta med en person jag inte kände sedan tidigare. Mitt musicerande har 
alltid varit mycket trygghetsorienterat och jag har – och jag tror det varit nödvändigt och avgörande 
för mig – försökt skapa och återskapa rum och sammanhang där jag känner mig trygg. Nödvändigt för 
att jag upplevt så stor skillnad i mig själv och mitt spel beroende på situation, och att situationer där 
jag varit det minsta otrygg med mina medmusiker gjort mig helt låst och gett mig mycket ångest. 
Avgörande för att jag i dessa (trygga) situationer upplevt en musikalisk glädje och frihet som jag 
annars inte nosat på och som kanske varit avgörande för mitt fortsatta musicerande.'
'
Jag satte mig med penna och papper. Funderade och funderade, hur vill jag ha det? Jag och Lisa hade 
just haft ett långt samtal om att förmedla känslor i musiken. Något som i stort alltid varit centralt i mitt 
musicerande och komponerade; viljan att förmedla tydliga, bestämda känslor. Projicera känslor. Hon 
utmanade mina idéer, som jag knappt ens reflekterat över för att jag sett dem som så självklara. Hon 
menade att musiken är så mycket mer än så, att den är så mycket mer än en bestämd känsla. Vidare 
pratade hon om att spänningen i musiken istället ligger i koncentration och exakthet i uttrycket. Och 
att en kan lita på att känslorna finns med där hela tiden ändå, omedvetet. Vi har känslor hela tiden. Det 
satte mycket på ända hos mig, provocerade mig till en början; Ska jag sitta här helt kall och okänslig 
och spela, tappar inte musiken all mening då? Men sedan tittade jag länge på det och såg så många 
spännande tankar där. Till exempel det extremt krävande med att alltid behöva känna för att spela. Att 
koppla samman känslor med förmågan att spela, och att förmågan att nå in till sina känslor just då i 
den stunden ska bli avgörande för musiken. Istället kanske det ”räcker” med koncentration. Att vara 
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helt med och lyssnande och låta åhörarna känna istället. Lämna plats för åhöraren och låta dem tolka 
med sina känslor. För det känns, när jag tänker på det, också lite avigt att klistra på sina egna känslor 
och upplevelser av musik på alla andra; att den här känslan, den låter så här. Kanske blir det särskilt 
relevant i ordlös musik. Att jag inte spelar utifrån en känsla hindrar ju inte heller att jag känner en 
känsla under tiden jag spelar.'
'
Men för att kunna vara exakt, kräver det hantverksskicklighet? Måste jag vara väldigt tekniskt skicklig 
för att kunna beröra? Det provocerade mig också lite, särskilt eftersom jag under min obstinata period 
(som jag berörde tidigare) sparkade bakut åt tekniken och tänkte att den inte behövdes. Tänkte att jag 
inte ville öva teknik mer för att det skulle bli råare och mer ”äkta” då. Ja, riktigt hårda tankar när jag 
tänker på det nu efteråt. Men jag tänker fortfarande att teknisk virtuositet absolut inte krävs för att 
beröra, däremot så kan den ju leda till att jag får fler och fler uttryckssätt och nyanser att lägga till mitt 
spel.'
'
Jag jag försökte testa dessa tankar praktiskt. I mina anteckningar skriver jag att jag improviserade utan 
känslotanke bakom och hur jag ändå blev väldigt involverad – och kände massa saker. Det kändes 
häftigt.'
'
En parentes: Under mina förberedelser inför utformandet av mitt projekt så träffade jag även en 
konstnär – Johanna Hästö – som jag utbytte lite tankar och idéer med. Då kom vi också in på det här 
med kommunikation som jag tänker också berör ovanstående. Hon berättade om en övning hon hade 
fått i skolan av en lärare. Det handlade om att skriva en text och sedan låta de övriga i rummet berätta 
vad de tyckte att den kommunicerade, en själv fick inte säga någonting. Detta som en övning i att se 
Vad kommunicerar jag? Jag tänker att det är en väldigt spännande övning men att en också måste se 
till sammanhanget: Är det, i detta sammanhang, viktigt att jag kommunicerar något enhetligt? Vill jag 
kommunicera något tydligt? Eller vill jag ibland kommunicera något vagt och/eller mångtydigt? Då är 
steget inte så långt till frågan, att förstå konst. Måste en ha inblick och kunskap för att förstå? Eller 
räcker det att vi är öppna och tar till oss och förstår på det sätt vi vill, och utifrån de personer vi är. Jag 
tror på att vi kan bli berörda, på något sätt, av det mesta.'
'
Tillbaka till arbetet med kvartetten. Jag försökte att testa dessa teorier och försökte att tänka inte 
utifrån känsla utan snarare utifrån sound och hur jag ville att det skulle låta. Hur skulle klangerna 
ljuda? Kärvt, medgörligt, starkt, svagt… Jag kom fram till en del saker men det var svårt och jag 
upplevde mig stå och trampa, allt medan frustrationen växte. Jag visste inte alls i vilken ända jag 
skulle börja och upplevde mig inte ha tillräckliga verktyg för att tyda mina vaga tankar och visioner. 
Kände att jag inte hade tillräckligt på benen vad gäller just styckesskrivande i denna form – varför jag 
ju också ville utmana mig från början. Tidigare hade jag mest skrivit lead sheet-aktiga låtar och inte 
jobbat så mycket med kontrapunktiska stämmor, men det fascinerade mig mycket och jag ville nosa på 
det.'Liksom i arbetet med solostycket funderade jag även här på det här med långsamhet, hur skriver 
och bygger jag upp ett långsamt stycke och håller spänningen? Inte bara för att, ett långt stycke måste 
ju nödvändigtvis inte vara långsamt, men för att jag tilltalas väldigt mycket av den estetiken med 
långsamma flöden och förlopp. '
'
Ett genombrott kom när jag efter en förmiddag med frustration och blanka papper satte mig med 
telefonen och gick igenom alla gamla röstmemon jag hade. Där hittade jag inte bara inspiration utan 
också saker jag kom att använda mig av och som kunde bli i alla fall delar av stycket. Mycket skönt! 
Klart att det kändes lite misslyckat, jag var ju peppad på att skriva något nytt, men samtidigt så 
befriande. Till skillnad från solostycket där jag redan från början hade en gammal skiss som 
utgångspunkt, kom här skissen istället in som inspiration och riktningsskapare när den inte infann sig 
på annat sätt. Ett andra genombrott kom när jag insåg – och tillät mig – att jag faktiskt kunde använda 
mig av ord och röst, då Emma som spelar cello även sjunger. Det kändes som en lättnad och jag 
hittade idéer snabbare. Förra året hade jag ett projekt där jag till mitt band Isabells sekt – som var del 
av konserten – skrev text och musik. Jag tror att det var därför som det låg närmre till hands. Att skriva 
instrumentalt däremot, då visste jag inte riktigt vilket håll jag skulle gå åt. Däremot så fick texten här 
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ej mer än en soundmässig betydelse, jämfört med tidigare projekt där texten varit det centrala. Här fick 
den vara som ett verktyg för det sound och den stämning jag ville bygga upp. Texten kom också till 
som någon slags flödes-rader när jag improviserade fram den första delen av stycket. Ett tredje 
genombrott kom slutligen när jag också lät mig inspireras av annan musik som jag gillade just då. 
Något som jag tidigare försökt kämpa emot i strävan efter att göra något ”nytt” eller ”unikt”. (Går det 
ens att göra något nytt? Eller blir allt nytt för jag är en unik blandning av erfarenheter och inspiration?) 
  
Stycket (se bilaga 3:1 och 3:2) är tredelat där del två och tre var den gamla skissen som jag hade som 
utgångspunkt. Den första delen utvecklas från en ensam viola som intonerar kring tonen F#. Efter en 
stund introducerar pianot en kärv klang och sången börjar monotont sjunga texten på en och samma 
och ton. Trumpeten introducerar en melodi i bakgrunden som sången sedan tar upp. I övergången till 
andra delen börjar sången ta upp tema tre själv och sedan följer ett längre improvisationsparti innan 
samma tema kommer tillbaka, och sedan följs av tema två. När vi kommer till tema två är vi för första 
gången helt samlade allihopa, för att sedan spräckas upp igen. Varför jag kallar det förra tema tre och 
det senare tema två är för att de ursprungligen var i omvänd ordning. Jag instruerade musikerna att ha 
en väldigt respektlös approach till melodier och teman och hellre rått och kraftfullt än exakt.'
 

Duo'
David och jag har övat och spelat tillsammans regelbundet under hösten. Vi har undersökt samspel och 
gehör; seriöst men prestationslöst och lekfullt och alltid kretsande kring fri improvisation. Det kändes 
därför naturligt att detta skulle bli del av min konsert och vi bestämde oss för att gemensamt hitta 
formen för det. Resultatet blev ett grafiskt partitur (se bilaga 2). Vi utarbetade ramen till det och fyllde 
det sedan allt eftersom vi övade på det och hittade nya saker som vi kände tillförde något. Ofta fanns 
dessa fraser eller formidéer i improvisationerna vi gjorde, och vi plockade det vi gillade efteråt. 
Stycket blev väldigt löst och var en blandning av koncept, lösa melodifragment och dynamikkurvor. 

  

Repetition#

Kvartett'och'duo'
Liksom kompositionsprocesserna skilde sig åt mellan de tre olika styckena, så skilde sig repetitionerna 
åt, både praktiskt och känslomässigt. I arbetet med duon upplevde jag mycket mer av en kollektiv 
atmosfär, där jag kanske hade det yttersta ansvaret men där båda var lika delaktiga i utformandet av 
stycket och repeterandet av det. Det kändes väldigt kravlöst och tryggt. I repetitionen av 
kvartettstycket fanns däremot många parametrar som försatte mig i viss otrygghet; att vi hade ett 
begränsat antal reptillfällen och att dessa var tätt inpå konserten (det första var två veckor innan 
konserten). Jag kände därför också att det förväntades att jag skulle ha ett i princip färdigt stycke till 
första repet. Förväntning kanske allra mest från mig själv, att jag som kapellmästare skulle komma 
förberedd och vara i princip klar med materialet. Även det faktum att jag skrivit för nytt ett instrument 
– trumpet – och en för mig ny person – Niklas Barnö – gjorde mig lite nervös, men också 
förväntansfull. 
 
Jag kände att jag skrivit för mycket och reducerade mycket att min notbild under det första repet. 
Kände att vissa saker inte fungerade och att jag ville ha mycket mer frihet och improvisation. Till 
exempel så hade trumpetstämman en väldigt strikt rytm på melodin i början (se bilaga 3:1) men den 
kändes inte alls motiverad så istället fick han tolka melodin löst och improvisatoriskt. En annan sak 
var att vi bytte roller på några ställen och bytte plats på del två och tre. Men jag försökte också vara på 
min vakt för mina motiv till förändringarna, så här skrev jag: 

 

”Att skilja på gnaget. På det som verkligen betyder att något måste ändras och på det som faktiskt 
mest bara handlar om rädsla och kan lämnas därhän.” 
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Jag tyckte också det var svårt att axla rollen som både kompositör och musiker då jag ofta la för stor 
vikt vid något slags överblickande och analyserande istället för att ge mitt till musiken spelmässigt. 
Det gjorde mig stressad och splittrad och jag var mycket tacksam för att mina medmusiker var så pass 
koncentrerade och hade mycket idéer. Men på det sista repet kändes jag att allt fallit på plats och att 
jag äntligen kunde njuta och lägga fokus på att spela. �
�

Med David kände jag att vi hade gott om tid och vid sista repet kändes allt lugnt och vi hade koll på 
läget. Vi var ju också vana att spela tillsammans sedan innan. Vi hann spela genom stycket säkert 20 
gånger och finputsa på det och lägga till några nya idéer och detaljer. Vi spelade även in våra versioner 
och lyssnade efteråt för att utvärdera och känna. Även här blev det en övning i att analysera efteråt. 
Jämfört med solostycket där jag kände mig låst och ofri gjorde istället formen mig fri här. Vi hade 
några skrivna melodier att ta upp när vi kände för det: en gemensam startton, ett tema att leka med när 
vi ville samt ett outrotema. I övrigt blandade vi dynamik- och intensitetskurvor, koncept och boxar.  
 

Solo'och'egen'övning'
Jag övade mycket med tid, både själv och med David (med kvartetten prioriterade jag inte detta). 
Undersökte mitt förhållande till tid. Spelade mycket till äggklockan/timern. Satte den längd jag/vi ville 
att improvisationen skulle ha, allt från 3 minuter till 25, och började sedan spela till dess att klockan 
ringde. Det visade sig vara mycket värdefullt av många anledningar. Till exempel är tidsuppfattning 
något som jag upplevde starkt höra ihop med känslan för storformen av stycket. Att de egentligen är 
samma sak. Tidsrymden en ram för storformen. Det kändes också lättare att förhålla sig till formen 
och hur jag kan lägga upp den om jag också skaffar mig en känsla för tid. På konserten blev därför alla 
stycken ungefär så långa som jag tänkt. Viktigt var också att jag fick – läs avsatte – en hel månad av 
tid, där jag bara övade och komponerade för mig själv. Nog för att jag sköt på skrivandet så långt det 
gick – jag hade ju en bra ursäkt i att öva istället. Jag hade en väldig ro i detta och byggde verkligen 
upp mig och förberedde mig så att när dagen väl kom för min examenskonsert så kände jag faktiskt att 
jag gjort det jag kunnat. Såklart, en kan ju alltid lägga ner ännu mer tid, finslipa ännu mer, osv. Men 
jag kunde verkligen känna mig nöjd.�
�

Under hösten gick jag en kompositionskurs där bland annat Peter Danemo var lärare. Vi pratade om 
olika strategier i kompositionsprocessen, och att utmana sitt sätt att komponera. Att byta metod och se 
vad som händer. Han pratade bland annat om äggklockan/timern; att ställa klockan och när den sedan 
ringer är det slut. Vart en än är så får en släppa då. Släppa övningen, släppa kompositionen eller vad 
det nu kan tänkas vara. Jag började tillämpa denna princip i övningsrummet och fann det mycket 
givande. Dels för att jag upplevde att det gav mig en väldig skärpa och koncentration, och att jag 
liksom inte hade tid att analysera och tänka så mycket i termer av bra och dåligt. Dels även för att jag 
har en benägenhet att fastna i saker och aldrig ta mig vidare. Så jag skrev övningsscheman med exakta 
minuter på varje moment och satte sedan klockan. Det fungerade mycket bra på många sätt. Det jag 
däremot blev lite fundersam kring var det faktum att det kändes så hoppigt och hattigt, att jag aldrig 
fick ro att tränga in långt i något. Jag hann med många moment och kände mig väldigt effektiv, men 
samtidigt var det så många vitt skilda moment att jag aldrig riktigt fick någon ro. Det späddes också 
ytterligare på av min väldiga rastlöshet. 
 
Äggklockan har också fungerat väldigt bra för mig i komponerandet. Det har varit bra för mig att 
skriva på styckena (solot och kvartetten) ett bestämt antal minuter varje dag, sluta när det fortfarande 
finns idéer. Sluta mitt i flödet. Jag har funderat och trott att min kreativitet och att spotta ut idéer 
kommit ur mitt tidigare kaosövande, att bara gå på lust. Trodde att strukturering skulle strypa all 
kreativitet och spontanitet. Äggklockan visade att så ej var fallet.�
�

Jag och Lisa pratade mycket om mod, och jobbade mycket med kontraster och dynamik, och då  
framför allt att spela starkt. Att spela svagt har länge varit en av mina specialiteter och något jag 
tilltalats väldigt mycket av, men jag har liksom aldrig utforskat den andra ytterligheten, att spela starkt 
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och kraftfullt. Det var enormt frigörande att få ta musiken till denna nivå, upptäcka hur stor skillnad 
det är och hur mycket styrka jag faktiskt kan frambringa och vad det gör med och ger till musiken. Att 
ha ännu en färg att lägga till.�Också en sån sak som att öva på att improvisera, avsätta tid för 
improvisationsövningen. Och gärna ge den ramar och förhållningssätt. Både växla från gång till gång, 
men också att stanna kvar vid något länge, så att jag blir tvungen att vrida och vända på det för att hitta 
nya vinklar och intressanta sidor för att slippa urvattning/uttråkning. Detta står visserligen i kontrast 
till det jag diskuterar ovan, om att stanna mitt i saker. Men det har varit spännande att se vad som 
händer när jag håller fast i något längre än vad som känns bekvämt eller enkelt. Se vad som kommer 
fram när jag tagit mig förbi ytan av vanor och invanda mönster. Det har verkligen varit ett jobb med 
motstånd. 
 
Hand i hand med dynamiken och uttrycksfullheten så har jag också jobbat mycket med min kropp och 
att hitta balans och lugn i den. Att landa i mitt instrument och bli vän med det. Att det blir som en 
förlängning av mig själv. Och att koppla min musik till mig, ej koppla någon annans musik till mig. 
Jag märker att den oro i kroppen och de ryckiga rörelser som tagit sig uttryck i en hetsighet och stress i 
mitt spel, hur jag äntligen tror att jag fått dem att försvinna. Åtminstone stundtals. Skriver såhär i 
loggboken: 

�

”Spännande hur jag, genom att betrakta och känna kroppen, märker vilka ställen (i stycket, 
tekniken, musiken) som inte är lika säkra” 

 

Sista#tankar#

Under de sista dagarna inför konserterna beslutade vi oss för att ställa in fredagens konsert – den med 
Isabells sekt – på  grund av familjeomständigheter för en i bandet. Det kändes tråkigt men det hade 
känts ännu tråkigare att köra utan hela bandet. Lösningen blev att lägga till ett set med några av 
sektens låtar på söndagens konsert och då utan basisten. Det blev en väldigt fin lösning och jag är 
väldigt glad för den.  

 

Kommentarer#angående#partitur#och#noter#

Flera gånger har det sagts till mig att jag bör öva på att skriva noter i dator. Jag har förstått poängen 
med att i framtiden, med stora konstellationer, kan det bli nödvändigt. Och att det är lättare att testa 
saker där, byta plats på stämmor och delar och prova olika möjligheter. Jag har försökt. Och försökt 
och försökt. Och varje gång kommit fram till samma sak; jag tappar allt vad lust heter så fort jag 
öppnar det programmet och ser hur stelt och platt allt ser ut och låter. Ja, men det gäller att tänka bort 
det säger de. Men jag har då också tänkt att jag tänker bort en del av min musik. Den del av jaget som 
istället kommer fram när jag skriver mina noter för hand. Ett maskinskrivet notblad är så anonymt, så 
platt. Visar en symmetri som kanske inte alls är talande för vad just det stycket ska kommunicera. När 
jag tänker lite längre ser jag att det inte är svart eller vitt, att det faktiskt går att kommunicera mer än 
bara platta noter i dessa program. Att det ju finns möjlighet att kommunicera text och andra visuella 
saker även där och att det kan finnas en poäng med tydligheten. Och att om jag tog mig tid och kom 
förbi motståndet även där, så kanske jag skulle ha vissa saker att vinna på det. Men som det såg ut nu, 
och med den tid och lust jag hade, valde jag att skriva allt för hand. Det kändes också viktigt hur jag 
presenterade just detta stycke, framför allt kvartetten, solot var ju bara för mig själv. Framför allt 
viktigt därför att jag ville att noten skulle kommunicera styckets ”anda”, men också för livfullheten. 
Jag testade några olika varianter men kom fram till att en blandning av notskrift, symboler och skriven 
text skulle bli bäst. Viktigt kändes också att allt fanns på samma blad, ej olika separata stämmor. Detta 
dels för att möjliggöra just skiftningar och variationer i arrangemanget, möjligheten att snabbt och 
enkelt hoppa över till en annan stämma ifall det skulle vara kul att testa. 
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Konserten#

Duon inledde konserten. Kvartetten avlöste och sedan solot innan paus och ett set med sektens låtar. 
Jag kände mig nervös på ett sätt som jag inte gjort på länge. Så där som det gör när det betyder 
någonting. Och som ger en skärpa. Duon kändes trygg men också nervös. Kvartetten kändes lugnare 
och jag var mer närvarande. Rummet var fantastiskt och jag kände inga dömande eller kritiska ögon. 
Det fanns en sån värme där, och publiken var full av människor jag tyckte om – och som ville vara 
där. �
�

Jag bestämde mig att spela solot innan pausen, jag hade koncentrationen uppe och det kändes mest 
enhetligt så. Men så fort jag började spela kände jag hur en väldig trötthet kom över mig och jag insåg 
att jag redan hållit igång och spelat i 40 minuter i sträck i princip. Jag kände mig närvarande, i 
rummet, men jag upplevde samtidigt en spretighet och lösryckthet som gjorde allt osammanhängandet. 
Det kändes som att jag hoppade mellan olika, vitt skilda saker. Jag blev därför så förvånad när många 
efteråt sa precis det motsatta, att det kändes stramt och sammanhållet och med en väldig koncentration 
och uppbyggnad. Och när jag själv nu lyssnar på inspelningen hör jag också en väldigt organisk 
uppbyggnad och sammanhang. Liksom en väldig koncentration, tydlighet och konstant närvaro. 
Insikten om att upplevelsen och hur det faktiskt lät kan vara helt olika saker är viktig. Viktig för att 
hålla mig över ytan. Upplevelsen ska självklart inte förringas, men jag kan komma ihåg att dessa två 
inte behöver vara samma sak. Att jag kanske inte behöver göra alla analyser utifrån upplevelsen utan 
också lyssna på hur det faktiskt lät efteråt. Skilja på dessa analyser helt enkelt. Ibland, om upplevelsen 
känns riktigt bra, kanske jag till och med ska strunta i att lyssna efteråt och göra någon analys. Leva i 
hur det kändes. 
 
Med kvartetten minns jag att jag var orolig för att de två olika delarna skulle vara för olika, skära sig 
mot varandra. Vi bytte visserligen plats på några delar i formen men nu när jag lyssnar på det känns 
det inte alls konstigt. Kanske lite omaka, men på ett väldigt befriande sätt. De är olika, men de går 
absolut ihop. Jag hör precis den nerv och den råhet jag sökte. Fint och lyssnande samspel och fina 
övergångar. Det senare är något jag alltid oroar mig för, hur jag ska få till organiska övergångar (som 
om övergångar ens behöver vara organiska). Däremot märker jag att det långsamma flödet, som jag 
först hade som utgångspunkt och som fick genomsyra solostycket, här snarare bytts ut mot kontraster, 
brytningar och olika delar, särskilt i andra halvan av stycket. I samspelet finns en självständighet hos 
stämmorna, lite som att de lever sitt egna liv och samtidigt klingar väldigt fint tillsammans. Jag är så 
glad och tacksam över hur de tog min musik till sig och gjorde den till sin musik också. La in av sig 
själva i den. 
 
Även när jag lyssnar på duon så märker jag av mitt arbete med kontraster och mod att bryta in och 
bryta av. Jag hör i pianot likheter med solostycket, liksom hur jag utvecklats pianotekniskt. Jag hör 
detaljer som förut inte fanns i mitt spel. Det märks att det är första stycket för konserten, lite osäkert i 
början, men hur vi bygger upp mer och mer spänning. Kanske tappar vi lite i energi och koncentration 
ibland? 
 
Under konsertens gång kände jag hur jag accepterade mig och min musik; det här är min musik just 
nu, det här tycker jag om att spela just nu. Hur jag kände att andras åsikter inte spelade någon roll. 
Hisnande tanke, att det enda som kändes viktigt var att det kändes bra och kul för mig��Det kändes 
väldigt betydelsefullt att få nosa på denna ödmjukhet inför musicerandet. Se på det som att allt är en 
väg, del i en process. Att jag inte behöver samla hela mig i ett stycke musik eller att varje 
grupp/konsert/stycke jag gör behöver konstituera vem jag är som musiker och person. Att en konsert, 
stycke, bara är just ett stycke, en konsert och inte behöver tala för hela mig, för all framtid. Att istället 
göra vad som känns kul just nu helt enkelt. Och att jaget och musikjaget är föränderligt som allt 
omkring. Helt enkelt en slags insikt om att det inte är så viktigt, allt är inte livsviktigt. Men samtidigt 
inte låta det slå över i någon sorts blasé likgiltighet inför vad som sker och vad jag upplever. Att det 
spelar roll, fast på ett annat plan. Det bidrog till att göra denna konsert till en sån fantastisk och rusig 
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upplevelse. Vaknade lycklig morgonen efter.  
 
Såhär skrev jag i min logg om några mål med konserten. Och det var som att allt uppfylldes. 

 

”Mål till/med konserten 

Använda hela pianot 
Ej lyfta på skinkan (dvs, avslappnad i kroppen) 
Hetsighet – ett val 
Alla nyanser 
Njuta, i alla fall lite” 

 

 #
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Slutreflektion#

Som jag sa i början så inser jag nu efteråt hur mycket av min ursprungliga plan som ändå levde kvar i 
mitt arbete. Dels vad gäller solopianot och improvisationen men framför allt så ser jag hur mycket jag 
reflekterat över och utforskat mina inre processer, precis som jag från början tänkte. Samtidigt så slår 
mig också tanken på om mitt hittills ständiga sökande mot överskridande konstprojekt varit en flykt? 
Att jag tänkt att jag inte är/kommer bli tillräckligt bra för att verka inom enbart musikfältet? Eller har 
den grundat sig i sant intresse? Eller är det en blandning? Kanske spelar det ingen roll. Men 
hursomhelst känns det bra att fått genomföra ett helt igenom musikbaserat projekt. 
 
Vad gäller repetitionsprocessen – och nu tänker jag särskilt på kvartett-repen – så kunde jag låtit vissa 
saker vara en liten stund, några fler genomspelningar. Det känns hårt att döma något efter första 
gången och inte ge det en rättvis chans. Jag är dock glad att jag tog bort saker och gjorde plats för mer 
improvisation och frihet då jag kände att alla kom fram mycket mer och att musiken fick mer plats. 
Ännu en påminnelse om hur mycket jag gillar nerven i det fria och ovissa.  
 
Vad gäller duo- och solostyckena så kommer jag nu efteråt att tänka på att det här med ”trygga” 
melodier. Är det ett sätt för att säkra, att ha något att kunna luta sig mot ifall en inte kommer in i 
improvisationen och lugnet under konserten? Och är det i så fall med tvivlet en bör jobba istället? Med 
att bli lugn och trygg och känna tillit. Å andra sidan kan ju dessa melodier självklart vara en form av 
komposition och komma ur viljan att behålla och vidareutveckla ett från början framimproviserat tema 
som en gillade. Men jag tror att det krävs att en arbetar med detta tema och ger det ett eget liv, så att 
det inte bara blir till ett försök att återskapa hur det var i den första improvisationen där det kom till. 
Hursomhelst tror jag att det kan vara bra att se över sina motiv; varför vill jag ha med dessa fragment? 
 
Det här med få kontra många rep, nya kontra bekanta grupper då? Det påverkade absolut processen 
och min upplevelse av den, men däremot så kändes slutresultatet inte alls så väsensskilt mellan de 
olika grupperna. Kanske att nerven blev ännu större i kvartetten som var mindre säker och repad än 
duon.  
 
När jag tänker på mitt övande och komponerande så ser jag ett fokus som jag aldrig riktigt känt förut  
och som varit betydelsefull för arbetet. Även om äggklockemetoden ibland kändes hattig och orolig så 
känner jag verkligen att det känns värt att undersöka denna metod ytterligare och hitta ett bra sätt att 
förhålla mig till just detta. 
 
Känslorna, fick de någon plats då? På konserten i princip ingen alls. Inte några uttänkta känslor 
åtminstone. Det fanns ju tusen känslor där som det var, men jag behövde inte tänka fram några/tänka  
att jag ville kommunicera några speciella. Och tänk att det blev så väldigt starkt ändå. 
 
Jag har hittat till en plats jag trivs på, musikaliskt och socialt. Jag har också lagt bredhetstanken på 
hyllan och lagt i princip allt mitt fokus på den fria improvisationen. Kanske kommer det vända en dag. 
Kanske kommer jag då finna det väldigt stimulerande att göra många olika saker inom vitt skilda 
genrer. Kanske är jag redan på väg ditåt. Det finns en poäng med att gång på gång vrida och vända på 
sina drömmar och ambitioner. 
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Slutmanifest#

En nära vän presenterade ett slags manifest för mig häromdagen, spritt av John Cage men från början 
skapat av Sister Corita Kent. Där fann jag sammanhang åt många av de insikter och resonemang som 
genomsyrat detta arbete, men även saker jag kanske inte helt håller med om. Jag inledde denna 
reflektion med ett citat därifrån och jag tänkte, inspirerad av detta, avsluta med ett eget manifest för att 
sammanfatta de tankar och insikter jag hittat under vägen i mötet med mig själv, min handledare och 
mina medmusiker.  
 
 

Vikten av mod 

Vikten av att få leka ploja och ha kul, att allt inte är blodigt allvar 

Vikten av respektlöshet till musiken 

Vikten av att låta sig inspireras 

Vikten av att jobba med sitt motstånd 

Vikten av vad jag tycker, inte vad andra tycker 

Vikten av att börja göra 

Vikten av koncentration 

Vikten av att släppa analyserandet under tiden 

Vikten av att hitta ett sammanhang där en trivs 

Vikten av att gång på gång vrida och vända på sina drömmar och ambitioner 

 

 

 

 

 

#

 #
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Bilaga#2#–#Duostycke#
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#
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Bilaga#3:2#–#Kvartettstycke#sid#2#(ursprunglig'skiss)'

  


