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Min&musikaliska&bakgrund&

Barndomen&
Jag har växt upp i en familj bestående av ett par musikintresserade föräldrar, en 
lillasyster och två äldre halvsyskon (bror och syster) i en kommun som heter 
Nordmaling. Nordmaling ligger i nordöstra Ångermanland, Västerbotten Län, 
precis över gränsen till Västernorrland och har ett invånarantal på 7006 personer i 
hela kommunen och 2 546 personer i tätorten. Man kan därför säga att det är ett 
ganska litet ställe och som barn är man ganska isolerad och lever i nått man kan 
kalla för en tätortsbubbla. Känslan av att åka in till Umeå för första gången och att 
resa till New York har varit densamma vilket säger en del. Som pricken över i:et 
har jag bott i en villa i vad vi hemma kallar ”Levarskogen”. Villan är då omringad 
av skog och åkrar och kan alltså användas som en bondgård. Jag lärde mig för 
övrigt att köra traktor, harva och ploga vi elva års ålder. 

   

-Varför lägger han vikt på att berätta detta i sådan detalj, kan man kanske undra.  

 

Jo, jag har nämligen bildat mig den uppfattningen att kreativitet och behovet av att 
hitta problem och lösa dem är sprunget ur tristess och tystnad, lugn och ro samt till 
slut frustration eller rastlöshet. Efter dessa är det enligt mig tiden som är lösningen 
till lösningen. Dessa ämnen har jag haft stor tillgång till under min uppväxt och det 
är jag otroligt tacksam för. 

 

En annan viktig faktor är att mina föräldrar gett mig ett stort spelrum när det 
kommer till att prova på saker och ting. Detta har skett på gott och ont. Ett exempel 
på ett intresse jag hade som väldigt liten var byggnation och snideri vilket kräver 
verktyg. Jag har alltså som väldigt ung hanterat hammare, kniv, såg och yxa. Jag 
har till och med minnen av att jag sov med dessa verktyg om natten. Med skydd 
klinga och egg så klart. Det är lätt att lista ut att jag har skadat mig på grund av 
detta men även lärt mig massor om att hantera verktyg och idag är jag inte den 
första med att vifta omkring med knivar på ett oroande maner. Jag lärde mig 
hursomhelst att jag kan skapa med mina händer. 

 

När jag var omkring 3 år gammal lyftes jag för en stund ut ur den värld man aktivt 
skapar i sitt huvud som barn. Detta skedde när jag hörde hur min pappa övade på 
sitt trumset i rummet bredvid på övervåningen hemma i Levarskogen. När jag 
fascinerat närmade mig pappa uppmärksammade han detta och lyfte upp mig i 
knät. Jag fick tag på ett par trumstockar varpå jag kunde banka fritt på trummorna. 
Jag var fast. Efter detta var jag en frekvent besökare i pappas övningsrum. Jag har 
fått berättat för mig att jag och pappa brukade umgås/leka genom att jag spelade ett 
grundläggande rockkomp på trumsetet samtidigt som pappa spelade djembe. Han 
spelade rytmer samtidigt som jag spelade kompet varpå jag spelade samma rytm 
som han spelat på djemben för att sedan gå tillbaka till kompet. Vi utbytte på sett 
och vis 2:or eller 4:or (två eller fyra 4/4:dels takter) - en grundövning i ”Call and 
Respons” som i detta fall betyder ungefär ”Utrop och Reaktion” då min reaktion 
var den samma som utropet. 
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Eftersom jag visade fallenhet för denna aktivitet tyckte mina föräldrar att jag skulle 
ha ett eget trumset. Setet skulle passa min storlek och även tillåta min pappa och 
mig att öva på var sitt håll. Jag fick därför ett trumset vid fyra års ålder och har 
fortfarande kvar det vilket jag använder än i dag när jag jobbar som gatumusiker 
eller gigar på risiga och trånga klubbar. Det har alltid kallats för ”det lilla röda”. 

 

Från att jag var tre år gammal till att jag började skolan vid sju års ålder hade jag 
spelat när jag kände för det och haft instrumentet och musiken som en naturlig del 
av tillvaron då jag hade jamat en del hemma och spelat virveltrumma i karnevaler 
och tåg med min pappa. Jag tyckte inte att detta var en grej fram till det att mina 
vänner reagerade på att jag kunde lira när vi hade klassmusik i skolan. Jag tyckte 
om den uppmärksamhet jag fick vilket började forma min känsla för identitet, vem 
jag är, självmedvetenhet etc..  

 

 

Kommunala&Musikskolan&i&Nordmaling&
I årskurs tre kunde man börja få lektioner på kommunala musikskolan där min 
pappa jobbade och jobbar. För mig var det självklart att jag skulle börja där. Jag 
fick en lärare vid namn Esbjörn Mörtzell och vi var två elever som undervisades 
samtidigt.  

 

Om situationen där pappa lät mig banka på trummorna var den första milstolpen så 
är följande situation nästa milstolpe i min utveckling som trumslagare:  

 

Jag hade nämligen, efter ett år, börjat få lektioner av Esbjörn då jag var den enda 
eleven i rummet. Han kunde därför lära mig någonting i stället för att anpassa sig 
efter min polare som inte hade spelat ett dugg innan han började ta lektioner. Jag 
minns tydligt hur han visade mig en figur i fragment. När han sedan pusslade ihop 
dessa och höjde tempot på frasen blev effekten musik och jag kunde inte hålla mig. 
Jag sken upp och började skratta hejdlöst då jag upplevde ett kraftigt lyckorus. 
Intressets rötter för trumsetet hade nu trängt ner djupare inom mig. 

 

På musikskolan gick jag igenom många ”för första gången” - situationer. Jag 
spelade i grupp med andra i stilar som rock, pop och klassiskt slagverk. Vi spelade 
alltid upp var vi lärt oss på en stor sen eller i kyrkan inför ett fullsatt rum vilket jag 
inte hade gjort innan. Vi gjorde en årlig turné då vi åkte runt i byarna och besökte 
alla skolor i kommunen och spelade. Jag fick lära mig att läsa rytmik och tonhöjd 
samt musikteori på en grundläggande nivå i en musikklass som vi hade efter den 
vanliga skoldagen. 

 

Jag har fortfarande kontakt med många som jag lärde känna igenom musiken på 
den här tiden då många utav dem har gått vidare till att vara frilansande Jazz eller 
rock-pop-musiker, instrumental eller klasslärare, turnémanager för band som 
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”Icona Pop”, kyrkomusiker etc.. och jag är otroligt tacksam för vad den skolan har 
gjort för oss. 

 

Musikestetiska&linjen&på&Midgårdskolan&i&Umeå&
Musiken var fortfarande en naturlig del av tillvaron och ingenting jag gick omkring 
och tänkte på. Jag hade andra intressen, till exempel Snowboard, Skateboard och 
Handboll. Dessa gick alltid före på så sätt att det var en stor del av min identitet. 
Det var faktiskt inte förs än i årskurs nio när jag insåg hur illa tvungen jag var att 
göra ett val gällande min framtid, gymnasiet, som jag började fundera. Jag 
uppmärksammade att jag hade större fallenhet för trumsetet om man jämförde med 
skate eller snowboarden och att det alltid hade funnits ett genuint intresse för 
musiken och instrumentet från det att jag var väldigt liten. Det var en lika stor del 
av mig som huden på min kropp. Jag började därför öva inför någonting för första 
gången. Innan tyckte jag att jag lärt mig det jag behövde kunna på lektionerna eller 
på repen, men nu. Nu tog jag mig an stycket ”Århus Etude No 9” för virveltrumma, 
Chick Coreas ”Spain” plus Charlie Parkers ”Donna Lee” på vibrafon då jag 
halvskrev mina solon och ToTo:s ”Rosanna” för trumsetet. Jag började ta lektioner 
av min pappa och en trummis som hade gått Studiomusikerlinjen uppe i Piteå och 
frilansade.  

 

Jag sökte till det som kallas F-Linjen som är musikskolan i Umeå för de som går 
gymnasiet och Musikestetiska linjen på Midgårskolan i Umeå och kom in på båda. 
På den tiden tog Musikestetiska linjen in elever på det man kallade för ”fri kvot”. 
Det betyder att man kunde ta sig in grundat på vilken nivå man befinner sig på 
instrumentalt och musikaliskt och inte betygen. Jag hade enligt juryn en högre nivå 
på mitt spel och tog mig därför in. Musiklinjen var populär och man behövde 280 
poäng av 320 möjliga från högstadiet för att ta sig in då jag hade 235 poäng.  

 

Att jag tog mig in på ”Fri kvot” gav mig den bekräftelse jag behövde kring mitt 
framtidsval då jag kände mig lite speciellt utvald av juryn. 

 

Under de tre åren som jag gick på Midgård var jag med i flera olika band och 
täckte stilarna Storbandsjazz, Reggae, Fusion, Rock, Pop och Klassiskt slagverk. 
Jag studerade mest trumset då mina största utmaningar blev Vinnie Colaiuta och 
Dave Weckl. Jag pluggade in deras solon på gehör och lärde mig mycket kring att 
kompa och polyrytmik från deras böcker. Eftersom jag hade lekt mycket med 
trumsetet under min barndom blev inlärningsprocessen om än lång och tuff väldigt 
näringsrik. Jag lärde mig mycket om att vara en del av en helhet genom att spela i 
slagverks-ensembler då allt man spelade var utskrivet.  

 

Tekniken som krävdes för att spela det mesta utvecklades under gymnasiet i en 
mycket högre takt än min musikalitet. Detta visade sig genom att jag kunde spela 
avancerade, rytmiska och koordinations-krävande fraser på trumsetet innan jag 
hade en känsla för vart dessa egentligen skulle passat bättre. Det såg utöver detta ut 
som att jag verkligen visste vad jag höll på med då saker och ting på grund av min 
teknik såg lätt ut men lät avancerat. Jag hade även bra sound inom de beat-
relaterade genrerna. Allt detta bidrog till mitt rykte som en riktigt bra trummis eller 
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”bäst” som folk kunde uttrycka det. Jag hade bra lärare men de kunde efter ett tag 
inte spela de stycken/låtar som de gav mig då de låg bakom mig rent tekniskt varpå 
jag fick höra orden ”Det där skulle jag aldrig kunnat göra om” och liknade 
meningar. Mina fötter hölls hur som helst någorlunda på jorden av mina lärare då 
de försökte sätta min förmåga i bredare kontext. Men min tro på mig själv, som 
aldrig har varit låg, hade i slutet av gymnasiet nått mycket högre än min förmåga 
till självdistans.  

 

Sommarkurs&i&Jazz&och&Improvisation&
Redan från det att jag började spela har improvisationen funnits som en naturlig del 
av mitt spel även om jag inte hade lyssnat speciellt mycket på musik som 
innehåller uppenbar och spontan improvisation. Anledningen är förmodligen att jag 
har lekt med instrumentet som barn och på så sett jobbat in improvisation och 
spontanitet som en del av mitt uttryck. Jag kände inte att jag fick utlopp för dessa 
egenheter som det var i mina dåvarande kretsar. Jag hade lyssnat på och älskade 
Miles Davis platta ”Kind of Blue” som jag av en slump köpt på vinyl för att jag 
gillade omslaget var på jag frågat pappa om den var bra. Min trumsets-idol i ung 
ålder var Billy Cobham efter jag lyssnat på hans platta ”Stratus” otaliga gånger. Jag 
hade alltså nosat en del på vad jazzen har att erbjuda och kände en stark attraktion.   

 

Mellan årskurs ett och två i gymnasiet (2006) gick jag för första gången en kurs 
inom jazz och improvisation. Jag hade hört talas om denna kurs genom ett par 
elever som gick året över mig på gymnasiet och hade deltagit sommaren innan jag 
börjat gymnasiet. Några av lärarna på lägret undervisade då och nu på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm där jag nu går med vissa tillägg. Fredrik Norén som 
undervisade i trumpet och anordnade hela kursen, Bertil Fält som undervisade i 
storband på kursen, Per Thornberg som höll i kompositionsdelen och 
saxundervisningen samt Berit Andersson som undervisade i sång. Utöver dessa 
bestod lärarkåren av Bertil Strandberg Trombon, Bengt Stark Trumset, Ola 
Bengtsson Gitarr -Teori, Jan Adefelt Kontrabas och Martin Sjöstedt Piano. Alla 
lärare var och är otroligt kompetenta och gav ett riktigt bra första intryck vad gäller 
att studera denna eller dessa stilar som går under samlingsnamnet Jazz. 

 

På denna kurs fick jag till exempel mina första lektioner i samspel av min tilldelade 
ensemble-lärare Martin Sjöstedt. Vi gick även igenom en del repertoar som sträckte 
sig från 50-talet till 80-talet och jag kände att jag hittat någonting värt att fortsätta 
med.  

 

Bengt Stark visade olika tekniker och gav mig en privat lektion i vispspel och jag 
använder precis det han lärde mig då än idag. Han introducerade oss även för alla 
historiens mest stilbildande trumslagare. 

 

Jag besökte denna kurs ett par gånger under somrarna som följde och höll till sist 
en clinic på en av dessa kurser några år senare i samband med att jag, TomEddye 
Nordén och Johan Lindvall vunnit ”Årets Unga Jazzkometer”. 
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Det viktigaste med kursen för mig var att jag insåg hur mycket det fanns att lära sig 
om mitt instruments historia och att möjligheterna var oändliga. En annan del av 
det hela var att jag stötte på massor av musiker i min ålder som var väldigt duktiga 
och redan hade en bra ide om vad jazz var och vart man kan ta musik i allmänhet. 
Många av dessa och jag menar många skulle senare i livet bli nära vänner till mig 
och kollegor. 

 

Ett av mina första jazzgig till exempel var i Härnösand efter att jag blivit uppringd 
av Donovan Von Martens, Kontrabas och Viktor Löfvenius, Gitarr som gick 
gymnasiet i Härnösand men hade gått med mig på kursen och ville ha med mig i ett 
projekt. 

 

Framnäs&Folkhögskola&
Resultatet av allt detta blev att jag ville söka vidare efter gymnasiet till en skola 
som kunde hjälpa mig hitta folk att spela med och dela en inlärningsprocess med. I 
Umeå fanns det knappt någon i min ålder som var intresserad av att spela jazz. Det 
fanns en del storband med äldre musiker som var aktiva men där ingen spelade i 
mindre grupp. Jag frågade mina vänner från lägret om vart jag skulle vända mig 
och folkhögskolan dök upp på tapeten. Jag fick nys om att de två skolor som höll 
den högsta nivån var Skurups Folkhögskola och Fridhems Folkhögskola. Jag sökte 
dessa med låtar som jag lärt mig på sommarkursen och låtar som Pat Metheny hade 
skrivit då han och hans dåvarande trummis Antonio Sanchez stod i fokus för mig 
just då. 

 

Sökningarna gick inte speciellt bra men gjorde att jag landade på jorden igen efter 
att ha höjts till skyarna i Umeå. Jag insåg att jag inte kunde speciellt mycket om 
jazz och den typen av samspel. Men vad skulle jag nu göra? Jag hörde med mina 
kompisar om vad jag hade för alternativ och Framnäs Folkhögskola 
rekommenderades av Donovan då han året innan hade ”prov-sökt” dit och tyck om 
atmosfären och även nivån på eleverna. Jag ansökte och tog mig in som reserv och 
var väldigt glad över detta. 

 

På Framnäs bildade jag starka vänskapsband och fick den stimulans jag länge hade 
sökt efter vad gäller inlärning och utmaningar. Jag övade nästan ingenting på mitt 
instrument utan lyssnade mycket och plankade mycket samt spelade väldigt mycket 
med mina klasskamrater. 

 

Jag utvecklades snabbt och kunde efter ett år där ta mig in på både Fridhems och 
Skurups Folkhögskola. Jag valde Skurup och gick där i två år. 

 

Skurups&Folkhögskola&
Jag började studera på Skurups Folkhögskola eftersom jag redan kände en del som 
gick där och undervisade där. Jag kände även en del av mina blivande 
klasskamrater. Men samma situation rådde på Fridhem. Den största anledningen till 
varför jag valde Skurup var upplägget på undervisningen.   Fokus ligger på att lära 
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sig improvisera med andra och stilkännedom både inom jazzens ramar och utanför 
dem. Man har fyra eller fem ensemble-lektioner i veckan, en instrumental lektion, 
teori och gehör, lysnings-sessioner samt otaliga jam och en del projekt-rep. Det är 
olika lärare i varje ensemble och alla är verksamma musiker.  

 

Under mitt första år på Skurup dök jag in i allt från äldre jazz (20-tal) till modern 
improvisationsmusik och älskade allt av det. Allt från musik som har fokus på en 
stark känsla för puls till musik som strävar efter vad som är nytt eller vad som i 
stunden är din genuinaste reaktion där fel blir rätt med rätt sorts medmusiker. 

 

Jag övade fortfarande inte på min teknik utan tog med mig de frågor jag hade från 
olika situationer till lärare och elever och diskuterade dessa. Jag hade till exempel 
instrumentallektioner en gång i veckan i fyra terminer men spelade bara på ca två 
av dem. Resten gick åt till att diskutera och analysera musikaliska situationer, 
musiker, noter och improvisationsrelaterade impulser.  

 

Under mitt andra år kände jag att min förståelse för musiken hade kommit ikapp 
min tekniska nivå varpå jag började studera rudiments och koordinations-övningar. 
Man klarar sig otroligt långt på dessa bara man förstår vad man ska lyssna efter i 
det alla andra spelar i gruppen. Som exempel kan man ta register, underdelning, 
tendenser, vokabulär och frasering då jag tycker att man ska sträva efter att 
balansera upp musiken genom att inte göra vad den andra gör. Som i matlagning då 
man inte får till en rätt genom att bara koka potatis. Man balanserar en mängd olika 
ingredienser mot varandra så att de kan lyfta varandras smaker och till slut bli en 
trevlig summa av sina delar. Vad man utöver detta behöver som trumslagare är en 
förståelse för hur rytm är uppbyggt i olika underdelningar, att det förmodligen 
finns över hundra anslag för varje del på trumsetet och att tiden från impuls till 
utförande beror på hur många timmar man suttit med trumsetet. Sen har man det. 
Detta hade jag insett på gymnasiet genom att lära mig någonting som jag i början 
trodde var omöjligt genom att bryta ner musiken i beståndsdelar. Dessa antaganden 
stärktes även under Skurups-perioden genom repetition. 

 

Någonting annat som hände andra året var att man hade byggt ut och byggt om 
hela musikhuset för att få plats för en rock o pop-linje och en folkmusik-linje. 
Detta gjorde att jag nu kom i kontakt med mina musikaliska rötter då jag som liten 
hängde med på min pappa och mammas folkmusik-gig och spelmansstämmor. Jag 
kände även hur beat-trummisen i mig vaknade till liv igen. Allt detta genom alla 
andras intresse och smak för bra musik och att alla kunde lira gjorde mig otroligt 
inspirerad. 

 

Kanske de viktigaste lärdomarna jag fått från tiden jag tillbringade i Skurup var att 
jag verkligen kände hur jag hade hittat det som mitt liv skulle handla om. Jag visste 
att jag skulle fortsätta musicera trots alla motgångar i världen. Jag insåg även att 
jag är en väldigt liten del av vad vår värld är här på jorden och att vad jag gör inte 
spelar någon större roll för någon annan än mig. Detta gav mig en självsäkerhet 
och en frihetskänsla som sitter kvar i mig än idag.  
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Kungliga&Musikhögskolan&i&Stockholm&
När jag sökte vidare till musikhögskolorna som jag var intresserade av så kände jag 
mig aldrig speciellt nervös. Sökningsproven gick smidigt förbi då jag inte kände att 
de var avgörande för min framtid. Jag visste nämligen redan att jag skulle komma 
att ägna mig åt musiken hur som helst. Jag behövde ingen musikhögskola för det. 
Jag trodde nämligen och tror fortfarande att jag kommer bli lika bra hur jag än gör. 
Skolmiljö eller inte. Någonting som jag dock kände för att ha var bekvämligheterna 
som kommer tillsammans med att röra sig i en skolmiljö. Lokalerna får man utan 
hyra, lärarna betalas av skolan och man omges fortfarande av likasinnade 
människor. 

 

Jag kom in som nummer ett på samtliga skolor jag sökte vilket så klart gav mig 
bekräftelse men som sagt så kände jag mig så pass säker på mig själv att det inte 
steg mig över huvudet. Jag var till exempel inte den som fiskade likes på Facebook 
genom att posta någonting i stil med ”Kom in på alla musikhögskolor! Nu återstår 
bara problemet; Vilken ska jag välja!?!”. En sådan uppdatering hade förmodligen 
fått en massa likes. Om inte den arroganta och översittaraktiga undertonen inte 
upptäckts vill säga, haha! 

 

Jag visste precis vilken skola jag skulle gå. När jag sökte i Stockholm så hälsade 
jag på min syster, förfördes av stadens vackra charm och kände mig redan hemma 
med mina vänner som redan bodde där. Ett stort plus kring skolan var att jag inte 
uppfattade någon sorts norm i musiksmak på linjen utan ett brett spektrum av olika 
viljor. Detta gillade jag. 

 

När jag ser tillbaka på mina år här på Kungliga musikhögskolan och analyserar vad 
som har varit bra så kommer jag fram till en slutsats. Jag hade innan fått lära mig 
att lira med andra och hade även lyssnat mycket och tjänat ihop till en ganska stark 
förståelse kring hur man improviserar inom de stilar jag kommit över. På KMH 
kompenserades min kunskapspool genom att gå in mer på det som har med teori att 
göra. Till exempel entreprenörskap, kontrapunkt, jazzarrangering, stråkarrangering, 
musikteori, studioteknik, jazztrummisarnas historia etc. 

 

Jag fick alltså lära mig det man behöver kunna inom mitt yrka som inte har att göra 
så mycket med det faktiska spontana musikskapandet att göra. Då menar jag inte 
att jag inte har lirat mycket. Jag bollade minst tio projekt samtidigt i både ettan och 
tvåan. Jag låg på gränsen till att bli helt utbränd innan jag såg till att minska antalet 
åtaganden för att fokusera på att må bra samtidigt som jag ville utvecklas vidare på 
andra håll inom musiken. Jag skriver detta bara för att bevisa att om man har en 
ambition när man går Kungliga Musikhögskolan så finns det resurser så det räcker 
och blir över. I mitt fall var jag nära på att gapa över för mycket vilket ledde till 
dålig hälsa men för den som läser detta vill jag inte avskräcka utan be denna att se 
det som inspiration till att lära sig så mycket man bara kan. 
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Syftet&med&projektet&

När jag började tänka kring vad jag skulle ägna mig åt som examensprojekt kändes 
det krystat att utmana mig själv helt och hållet. Att avvika från vad jag normalt gör 
dagligen och röra om i grytan vilket jag annars gärna gör, var någonting jag inte 
hade tid med. Jag tittade då bakåt i tiden och insåg att det som lockat mig till jazzen 
inte bara är möjligheten att kunna uttrycka sig fritt genom trumsetet. En stor del av 
attraktionen och fascinationen har för mig legat i hur man som en grupp människor 
kan skapa någonting så vackert som jazz i stunden. Detta projekt handlar därför om 
samspel. Hur man som grupp koordinerar rytmik, sound och motiv i dialog med 
varandra. Jag lägger tanke på samspel varje dag och trots detta tål ämnet ytterligare 
en mängd djupdykningar då det kan attackeras från ett oändligt antal vinklar.  

 

Problemet som jag fokuserat på under projektet är hur man som grupp kan 
påskynda eller ytterligare utveckla förståelsen för varandras musikaliska tendenser. 
Då handlar det om styrkor och svagheter, vanor och ovanor. Jag brukar se på 
musikaliskt samspel som en laginsats och drar gärna paralleller till sport för att 
förtydliga olika situationer. Till exempel så är den bästa taktiken inte att bara 
sparka upp bollen över planen mot mål och förvänta sig att någon tar emot den för 
att sedan göra mål. Antagligen kommer bollen hamna hos motståndarna och då kan 
man inte anklaga någon annan för att inte varit där de skulle varit” etc. Man måste 
göra en bedömning av hur laget är uppställt och vilka möjligheter man har som lag 
för rörelse och då på ett så effektivt sett som möjligt göra mål. 

 

&

Bandet&och&konceptet&&

En möjlighet yppade sig när jag skulle sätta ihop ett band inför ett gig på Fasching. 
KMH stod som arrangörer och elever på Jazzlinjen skulle uppträda. Det fick bli en 
grupp bestående av mig själv, TomEddye Nordén - Kontrabas, Alf Carlsson - 
Gitarr och Samuel Muntlin - Saxofoner. Jag hade tidspress när jag skulle sätta ihop 
en grupp så jag använde mig av den rytmsektion som jag skulle spela med senare 
samma kväll. Då med fem blåsare. En av dessa blåsare var Samuel. Jag har känt 
dem länge och spelat med dem innan så jag visste att kemin mellan oss fanns. 
Lösningen skulle garanterat fungera. 

 

Denna grupp, då med mig som bandledare, skulle spela mina egna kompositioner 
plus en kollaboration med Alf Carlsson skulle spelas. Konserten spelades in av mig 
på en mobil inspelningsapparat (Zoom H1) så vi kunde lyssna och analysera i 
efterhand. 

 

Efter konserten fick jag idén om hur jag skulle lägga upp mitt projekt. Jag skulle 
använda inspelningen som en startpunkt eller en ”före bild” av oss så att man kan 
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lyssna på hur vi lät efter ett par ”vanliga” rep i skarpt läge. Vad som skulle följa var 
ett antal rep då jag tillhandahåller med övningar som kan förbättra vår musikaliska 
förståelse för varandra. Inspelningar skulle göras av varje rep för att väl 
dokumentera händelseförloppet. Till slut skulle vi göra en studioinspelning, en 
”efter bild”, för att sätta punkt för den praktiska delen av projektet. Jag hoppades 
på en tydlig utvecklingskurva och en drastisk skillnad när man jämför vårt gig på 
Fasching med vår slutgiltiga inspelning. 

Repetition&och&övningar&

Analys&av&spelningen&på�Fasching&den&3/2/2014&
 

Vad jag reagerar mest på när jag analyserar inspelningen från Fasching är att vi var 
och en hade bra energi men inte tillsammans. Alla hade god output och alla 
menade väl med denna, men. Det var någonting som fattades. Konkret så fattades 
en stark gemensam puls och en osäkerhet fanns kring hierarkin i gruppen. Den 
osäkerheten visar sig tydligt när vi i sista temat på låten, som jag och Alf och jag 
har skrivit tillsammans (Arbetsnamnet ”Snobben”), spårar ut helt och hållet. Vad 
som händer är att alla har pondus och erfarenhet av liknande situationer. Lösningen 
är oftast enkel; man markerar tydligt ettan eller en ny etta som resten av gruppen 
kan haka på. Men nu får alla samma impuls; vi sätter alla en ny etta med pondus 
och allt blir bara värre. Man vet inte vem man ska lyssna på. Det som följer gör 
situationen komiskt enligt mitt tycke då alla försöker sig på samma ide, en gång till 
och nu är vi ute på djupt vatten! Vi lyckas som tur var att i alla fall lösa situationen 
utan att behöva bryta låten…  

 

Vad jag ville jobba på var alltså en gemensam förståelse för timing. En stadig 
gemensam puls och undermedvetet belysa varje individs nivå inom dessa områden 
för att kunna etablera denna hierarki jag pratade om tidigare. 

 

 

Första&repetitionen&13/2/2014&
Övningen jag började med går ut på att man sitter i en ring och klappar en puls. 
Man klappar en fjärdedel för att sedan överlåta nästa fjärdedel till din granne. Vi 
gjorde detta medsols. För att göra övningen intressant så tillät vi tempot vara 
elastiskt. Det betyder att om någon klappade tidigare än den etablerade pulsen 
tillåter så skulle man följa i samma spår. Detta skapar en domino effekt när nästa 
klappar snabbare och nästa och nästa. Det är alltså en gruppövning i accelerando 
men även i ritardando om någon klappar senare än pulsen tillåter.  

 

Vi applicerade samma tänk på soundet och dynamiken av vårt klapp då det blev 
mörkare eller tystare om föregående tappra klappare klappat med en mörkare pitch 
eller tystare och tvärt om. 
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Vad som stärks med denna övning är ens uppfattning av puls då man reagerar på 
minsta lilla förändring med en förändring. Man stärker även sin 
koncentrationsförmåga eftersom man bara klappar en gång per takt (när vi då var 
fyra stycken som klappade fyra fjärdedelstakt) och samtidigt ska hålla uppe ett 
flöde. Man måste då lyssna på alla andra hela tiden och vara medveten om vad de 
gör och reagera därefter. 

 

Nästa övning gick ut på att man till en metronom skulle klappa rytmen ”fyra över 
tre”. Alltså punkterade åttondelar uppdelat mellan alla fyra., över en fyra 
fjärdedels-takt. Vi roterade medsols och motsols.  

 

Vad som stärks med denna övning är ens känsla för underdelningar. I detta fall 
sextondelar. Man kan även tydligt upptäcka tendenser hos sina medmusikanter. Jag 
hörde tydligt om någon låg efter i underdelningen eller före. Vad som är bra med 
att upptäcka sådant är att man med säkerhet vet vad denna musiker menar med sitt 
spel. Till exempel:  

 

-& Aha! Han vill inte skapa en effekt genom att hänga på det viset. Han hänger bara 
omedvetet. 

  

Eller: 

 

-& Ok! Han tycker inte att vi borde dra upp tempot. Han ligger bara före naturligt! 
 

Vad som även stärks är ens perioduppfattning. Eftersom figuren fyra över tre inte 
landar på en etta efter ett jämnt antal takter (3 takter för att vara exakt) så måste 
man verkligen lära sig att känna en fyra takters period för att inte bli konfunderad. 
En form som passar utmärkt för denna övning är bluesen då man landar på ettan i 
nästa korus då den består av 12 takter. Matten bakom detta är att man landar på var 
tredje fjärdedel vilka blir 4:e i första takten, 3:e i andra takten, 2:a i tredje och så är 
man tillbaka på ettan efter tre takter. En bluesform består av tolv takter. Tolv delat 
på tre är fyra vilket bevisar att rytmen ”fyra över tre” går jämt ut och landar på 
ettan i formen. 

 

För att man ska följa formen samtidigt som man klappar sjunger man grundtonerna 
i ackorden som hör till bluesen på de ställen de hör hemma till exempel: 

 

||:C |F |C |C | 

|F |F |C |C | 

|G |F |C        A |D        G       :|| 

 

Vad man till sist kan konstatera är att alla märker vilken nivå man själv är på och 
vilken nivå de andra är på. Detta hjälper oss att hitta en hierarki i beslutet om vart 
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ettan ska vara nästa gång vi stöter på det problemet igen. Den som är mest säker på 
det rytmiska får i första hand ta hand om ettan och så vidare. 

 

Den sista övningen vi gjorde för dagen var att vi klappade samma rytm som 
tidigare plus att vi räknade 1, 2, 3, 4 med samma uppdelning som klappet. Varje 
person fick då en siffra att hålla reda på som ropades ut en efter en i medsols 
riktning. Fortfarande sittandes i en cirkel. Svårigheten med denna övning är att 
förhållandet mellan klappet och siffran man ska ropa ut inte dyker upp igen förs än 
efter tre takter. Man har alltså dubbelt så mycket att koncentrera sig på i denna 
övning. Övningen var väldigt svår och vi klarade som längst dryga varvet av att 
räkna innan vi tappade bort oss.  

 

Denna övning gynnade oss då vi kunde se vart gränsen för vår förmåga låg. Vi 
kunde inte koordinera två olika flöden, det muntliga och det klappade flödet, 
samtidigt. Detta skulle i så fall vara nästa steg. Om man vet vart gränserna för sin 
inövade förmåga går så kan man känna en trygghet inom denna zon vilket bidrar 
till en stabil prestation när det väl gäller. I konsert-sammanhang eller när man 
spelar in i studio som exempel. 

&

Andra&repetitionen&17/2/2014&
Nu när jag upptäckt alla olika tendenser till att dra åt vissa håll rytmiskt så ville jag 
ge oss en referenspunkt. Jag använde mig av en metronom och vi klappade 
fjärdedelar samtidigt som metronomen. Vi strävade att hamna i mitten så pass att vi 
kunde känna hur ljudet från metronomen omslöt vårt klapp. Med ”i mitten” menar 
jag att man kan klappa mer eller mindre samtidigt som ett klick. Om man 
koncentrerar sig tillräckligt på att hitta av mitten av klicket kan man höra hur 
klicket smälter ihop med klappet och bildar ett nytt ljud tillsammans. Vi nådde ett 
acceptabelt resultat ganska snabbt. 

 

Jag uppgraderade övningen genom att klappa till samma tempo men dubbla 
underdelningen till åttondelar. Nu märkte jag att man utan en metronom på varje 
slag började glida omkring i underdelningen och speciellt på ”offbeat” (andra 
åttondelen i varje fjärdedel.) Efter ett tag och en del justeringar hade vi hur som 
helst hamnat på en acceptabel nivå. 

 

Nu började vi flytta åttondelarna så att metronomens klick blev en av sextondelarna 
i den snäppet tätare underdelningen. Vi började snart enas om underdelningen och 
fick flöde även i den övningen. 

 

Vi trappade sedan upp igen genom att klappa 32:n-delen både innan klicket och 
efter klicket. När man klappar precis innan klicket så övar man verkligen på sin 
förmåga att tänka och känna underdelningar. Förhållandet mellan klapp och klick 
uppfattas nästan som en flam. Ett speciellt ”sound” då två slag sätts precis intill 
varandra. 
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När man klappar efter klicket tränar man så klart sin förmåga för underdelningar 
men även sin reaktionsförmåga; Eftersom klicket är väldigt konsekvent och 
kommer före ditt klapp så kan man använda detta till att räkna ut när du ska klappa. 
Detta gör man genom att tänka 32:n-delar utan att vara tjurig och i stället försöker 
vara flexibel. Om klicket inte dyker upp där du trodde att det skulle dyka upp så 
måsta man anpassa sig och klappa rätt hur som helst. Anpassningen måste ske 
inom loppet av millisekunder och tränar därför din anpassningsförmåga och 
reaktionsförmåga. Detta kommer väl till pass i duo och trio-sammanhang då den 
rytmiska grunden är lösare/mer flexibel och rytmiska misstag som görs med 
övertygelse helt kan ändra riktning för musiken.   

 

Efter att vi gjort klappövningar i ett och ett halvt rep så kände vi nu hur det var 
dags att börja spela. 

 

Vi öppnade med att jamma över en standard. Vad man märkte var hur alla kände 
sig trygga i gruppen på en ny nivå och plötsligt tog enormt många fler chanser. 
Alla idéer togs omhand utan att vara i vägen för varandra. Våra idéer vävdes alltså 
ihop på grund av att alla lyssnade och förstod varandra på en ny nivå. 

 

Tredje&repetitionen&18/2/2014&
Nu skulle vi börja repetera låtarna mer ingående genom att försöka forma de olika 
delarna efter olika bakomliggande idéer. Men först försökte vi lära oss materialet 
så pass bra att vi skulle kunna spela utan noter.  

 

”Back North” heter kompositionen av mig som vi började med. Svårigheten med 
låten utöver att den innehåller ett högre antal delar var att den tydligen är svår att 
greppa rytmiskt. Att basfiguren börjar på slag två och landar på slag ett i nästa takt 
genom en tre-slags-grupperad figur är inte självklart (Rytmisk figur tagen från 
stilen ”Second Line” eller ”Big 4”1 och gjorts om från synkoperad till rak). Jag kan 
konstatera detta efter att ha presenterat låten för två riktigt duktiga basister som 
båda har haft svårigheter med den. Figuren blev det mest svåröverkomliga hindret i 
låten och efter ett tag beslöt vi oss för att gå vidare för att låta den sjunka in 
ytterligare innan vi gav oss på den igen. 

 
 

 

 
1 I början av 1900-talet utvecklades musikstilen Second Line i New Orleans som är en blandning av europeisk 
marschmusik och västafrikansk musik. I stället för att spela marschmusik med raka åttondelar eller sextondelar så 
använde man trioler som det finns gott om i västafrikansk musik. Man applicerade även en klave. En klave är en 
rytmisk figur, en ryggrad, som resten av det rytmiska i musiken bygger på. Denna klave gjorde att man landade 
tungt på fyran i varannan takt och lät den ringa ut över ettan. Där av begreppet ”Big 4”, så. Second Line är alltså 
en blandning av 12/8, (4/4-delstakt med triol-underdelning), en klave och marschmusik. Benämningen ”Second 
Line” refererar till det andra ledet i en amerikansk militärorkester där trumslagarna har sin plats. Second line kallas 
även för ”Street-beats” eftersom det utövas i parader som hålls på gator och torg.  

Källa: http://ethnomusicologyreview.ucla.edu/journal/volume/18/piece/699 
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Här har vi då basfiguren som i stort sett går igenom hela låten med vissa harmoniska variationer: 

 
 

Nästa låt ”Snobben” är uppbyggd runt taktarten 9/4-delar. Tema nummer ett 
bygger på en pentatonisk skala och en fem-grupperad rytm och spelas över en 
basfigur som är konstant. Nästa del ska vara lugnare då tema nummer två är en 
melodi som sträcker sig över sju takter och mynnar ut i ett aggressivt groove för att 
brytas av ett break. 

 

Vad vi aldrig hade fått till var tema nummer två. Vi kunde aldrig hitta ett lugn i den 
del som skulle vara lugn i kontrast till tema nummer ett vilket motverkade det 
musikaliska syftet med delen. Jag prövade därför att modulera till taktarten 6/4-
delar genom att punktera fjärdedelarna i 9/4-dels groovet. 6/4-delar går jämt ut 
över 9/4-delar då pulsen ligger i punkterade fjärdedelar. Detta gör det lätt att gå 
fram och tillbaka mellan taktarterna.  

 

Effekten av moduleringen var precis den som låten behövde. Alla kunde vila i 
taktarten och tema nr 2 fick liv. Delen efter, det aggressiva groovet, fick nytt liv 
genom den ökade kontrasen till föregående del. 

 

Fjärde&repetitionen&19/2/2014&
Eftersom vi snart skulle spela in i studio så behövde vi repa på låtarna som vi då 
skulle spela in. Vi behövde mer material och eftersom vi hade nått en behaglig nivå 
på vårt samspel där vi vägar ta risker så tog jag med en låt som framhäver just det 
attributet. Låten heter ”Going Bananas” och låter precis som titeln. Den är helt 
enkelt konstig och mår bra av att gå ifrån när man improviserar då den på något sätt 
klamrar sig fast ändå. 

 

Progressionen är svår att greppa i A-delen, B-delen består av prickar med stämmor 
i terser och C-delen har en lätt Afro-Beatig karaktär. Saker och ting skär sig helt 
enkelt genom hela kompositionen men gör det med humor och någon sorts charm. 

 

För att få saker och ting att skära sig ännu mer så jobbade vi med dissonanser i A-
delen och TomEddye flyter omkring ganska kraftigt i time och jag likaså. 

 

Jag anser att summan av temapresentation och solon på låten nådde perfektion 
under rep nummer fyra eftersom Alf och TomEddye inte kan låten. De spelar helt 
enkelt fel utifrån det otroligt begränsande perspektivet när det kommer till uttryck 
att någonting som görs ofrivilligt eller under resan på väg mot ett mål måste vara 
fel. Jag anser att summan av alla ”fel-spelningar” och såklart det som spelades på 
”rätt” vis enligt tidigare nämnt synsätt tjänar mina tankar bakom låten.  
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Tillbaks till ”Back North”! Vad kompositionen ska sätta ljud på är känslorna jag 
får av att komma hem till Nordmaling och Levarskogen. Vad som händer först när 
jag kommer hem är att jag drabbas av ett milt berusande lyckorus när jag känner 
doften av gran, ser hästarna beta på åkern, möts av en extremt glad och energisk 
hund och som pricken över i:et får krama om mina familjemedlemmar. Detta får 
mig helt enkelt att känna mig hemma tro det eller ej.  

Vad som ofta följer är en ganska stark känsla av rastlöshet eftersom jag inte kan 
ägna mig åt mina vanor och vänner som jag har här i Stockholm. Rastlösheten byts 
snart ut av en ilska som exempelvis kan komma sig av att man kivas med familjen 
(med kärlek såklart). Efter diskussion på diskussion når man klarhet, stabilitet och 
den klara känslan man får av att ha renat luften. Nu har rastlösheten, frustrationen 
eller stressen som kommer ifrån att inte ha någonting att stressa över försvunnit, 
och vad som var osagt är sagt. Nu kan man bara rida på vågen av att vara hemma 
och att känna sig trygg. Tiden tillsammans fylls av skratt, mat och näringsrik 
tystnad, ett lugn. Nu har man gått igenom vad jag kallar för en stress-detox. Innan 
man åker igen inser man att man är lyckligt lottad och att man ger sig av rikare än 
när man kom. Nu väntar åter igen vardagens lunk. 

 

Vad vi började jobba på under rep nummer fyra var att sätta dynamik och olika 
sound som representerar dessa känslor. Som sagt; A-delen ska genom ett jämt flöde 
låta bekymmersfri och rogivande. Andra huset intill B-delen ska ha en hulkande 
frasering då man sväller på varje fras för att sedan landa i B-delen. B-delen ska 
representera undanknuffad frustration som om det kryper myror under huden på en. 
Vi prövade med att bas och sax tar hand om det som står skrivet i noten med en 
dynamik på ca mp samtidigt som jag och Alf gör skrapande ljud i bakgrunden 
vilket fungerade fint. Nu når vi C-delen som ska ge en känsla av att man blivit 
förlåten eller att någonting tungt har lossnat inom en varpå man kommer till en D-
del som representerar bestämdhet, tydlig riktning eller målmedvetenhet då målet är 
solodelen. Solodelen ska innehålla det jag nämnde innan; gott umgänge och en 
frizon från alla bekymmer. När bassolot infinner sig hoppas jag att man känner 
känslan av att vara mätt samtidigt som man med en filt virad runt om sig sitter 
framför en tänd kakelugn, dricker varm choklad och lyssnar till ”Kind of Blue” 
med sin familj utan att säga någonting till varandra. Man får bara vara.  

 

E-delen som följer ska representera insikten av att man är rikare när man åker igen 
än man var när man kom. Man kan höra detta genom att jag har byggt temat på A-
delen men lagt till en del. Till sist har vi F-delen som får oss att tänka tillbaka på 
vad vi har varit med om genom låtens alla delar samtidigt som vi reser hem till allt 
som för oss är bekant; Vardagen. 

 

OBS! Hela historien stämmer överens med hur mina hemkomster brukar kännas 
men var inte medvetet inspirationen till kompositionen om ens undermedvetet. Den 
råkade bara passa in. 

 

Mycket av vad låten behöver, enligt mig, föll på plats på grund av att låten är 
skriven som den är men mer där till eftersom jag styr ganska mycket som trummis 
när det gäller dynamik, rytmik och energi. Det är därför mycket tacksamt att både 
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skrivit låten och vara den som spelar den när man som kompositör har en ganska 
klar bild över hur det dynamiska landskapet i kompositionen ska se ut. 

 

Femte&repetitionen&24/2/2014&
Eftersom låten ”Going Bananas” hade fungerat utmärkt för gruppen ville jag ta 
med mig en låt som senare fick heta ”One Eyed Bengt”. Titeln är inspirerad av att 
jag många gånger tänkt, i vänskaplig ton, på hur perfekt trumslagaren och 
huvudläraren i trumset på musikhögskolan, Bengt Stark, skulle passa som skådis i 
en vilda västern film!  

 

”Den rättfärdige sheriffen One Eyed Bengt, som så klart har en lapp för sitt vänstra 
öga, är den som rensar upp bland avskummet i staden. Han drar inte snabbast men 
han är en jävel på att träffa då det faktum att han bara har ett öga hjälper honom att 
sikta bättre.” ;) 

 

Som man kanske förstår så har låten en del gemensamt med Going Bananas 
eftersom båda innehåller en hel del vilda västern. 

 

Min första inspiration till denna komposition är geniet Thelonious Monk och låten 
kom till när jag försökte göra en parodi på hur Monks låtar brukar te sig. Jag blev 
förvånad över hur låten inte blev speciellt tydlig i det avseendet att den var tänkt 
som en parodi utan att den faktiskt blev ganska bra. Vad jag menar med parodi är 
att jag härmade Monk på samma sätt som man kan härma ton och talmönster hos 
en person med antingen en komisk effekt i sikte eller för att faktiskt låta likadant 
som personen i åtanke. Jag siktade först på en komisk effekt men gled snart över i 
att försöka skapa någonting som liknar Monks kompositioner på riktigt. 

Den är uppbyggd på en kromatiskt nedgående harmonik i A-delen och ett 
”bondstick” i B-delen som är vanligt i formen ”Rhythm Changes”. 

Hur som haver så öppnade vi repetition nummer fem med att gå igenom just den 
låten då vi spelade igenom temat i olika tempon för att få det att sitta och för att 
känna vart den mådde bäst tempomässigt. Sedan jammade vi på låten och en 
soloform presenterade sig ganska snabbt på ett naturligt och jammigt sätt. Längre 
än så vad gäller arrangemanget gick vi aldrig då det kändes krystat på en låt som 
denna. Den ska bara få vara enligt mig eftersom den har en standard-aktig karaktär 
och ingen i gruppen har ett problem med att spela standards. 

 

Övningarna vi gjorde första och andra repetitionen gjorde oss mer sammansatta 
och lyhörda gentemot varandra. Vi skulle snart spela in låtarna i studio 2 och kände 
därför, med bara ett rep kvar, att vi behövde spela igenom resten av materialet som 
vi använt till spelningen på Fasching. Detta för att kunna använda tiden i studion 
fullt ut. Vi kunde alltså inte ägna mer tid åt övningar eller förhållningssätt till 
musiken utan behövde se hur vi nu låter när vi spelar de låtar som vi kunnat sedan 
tidigare. Man kände tydligt hur vi hade ett bättre flöde i gruppen över låtarna. 
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Vi började den andra delen av repetitionen med att spela en av Samuels låtar som 
går under arbetsnamnet ”triol-låten”. Triol-låten har en tydlig 12/8:n-dels 
underdelning som melodin är skriven runt. Vi siktade på att gå emellan 12/8 och 
4/4:e-dels swing med samma puls efter Samuels direktiv. När jag analyserar 
inspelningen av repet slås jag av att vi ganska frekvent avviker från underdelningen 
som är väldigt tydlig och i vanliga fall mår bra av att hållas. Nu känner jag dock att 
vi håller uppe energin även om vi viker av från underdelningen. Min tes är att vi 
kan hålla uppe energin genom att vi nu kompenserar varandra på så sett att när 
någon inte är tydlig med en underdelning så är någon annan det. Vi har även blivit 
väldigt snabba på att anpassa vår inre puls till en ny etta då den rytmiska hierarkien 
kanske har etablerat sig på en undermedveten nivå. Därför dyker inte samma 
problem upp som när vi på Fasching inte kunde enas om en ny etta vilket ledde till 
en situation som stod snudd inpå komiskt kaos. 

 

Vi fortsatte med att utforska nytt material i form av en låt med titeln ”Background 
Music”. Jag skriver inte mer utförligt om den låten eftersom vi inte använde oss av 
den i slutändan. Skälet till detta var helt enkelt att vi inte hade tid nog för själva 
inlärningen. Temat är ganska komplicerat och Samuel hade inte ens nosat på den 
innan.  

 

Nu spelade vi igenom ”Going Bananas” för att den skulle rota sig djupare i vårt 
minne. Härnäst gjorde vi samma sak med ”Evidence” och ”Rhythm-a-ning” som 
båda har skrivits av Thelolious Monk och arrangerats av mig. 

 

Både Evidence och Rythm-a-ning har arrangerats på så sett att jag kastat in olika 
rytmiska grupperingar och moduleringar som jag anser vara passande för melodin. 
I Evidence har jag till att börja med kastat in ett par fem-grupperade åttondelar som 
avlöses av tre-grupperade åttondelar. Slutet av A-delen har jag behållit för att man 
ska känna något sorts flöde genom delen. I B-delen sker en rytmisk modulation då 
jag och Tom-Eddye fraserar triolerna som om de vore våra nya fjärdedelar. Samma 
puls från den tidigare delen ligger då kvar när vi lägger en vanlig swing-figur över 
fjärdedelstriolerna vilket skapar en musikalisk illusion då man tror att vi har bytt 
tempo när vi i skälva verket ligger kvar i samma tempo hela tiden. I originalet 
ligger melodin på den andra åttondelen i varje takt. I min version ligger melodin på 
den andra fjärdedels-triolen i varje takt. Detta är precis samma ställe men noteras 
olika på grund av att man som jazzmusiker spelar ”swingade åttondelar” när de står 
utskrivna som raka åttondelar. De swingade åttondelarna är i själva verket den 
första och den tredje åttondelstriolen i varje slag (Se notbilden under detta stycke) 
Jag vill för övrigt erkänna att jag har snott idén till B-delen från Branford Marsalis 
version av Evidence. 
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Rhythm-a-ning har samma typ av idéer bakom sig då jag har använt mig av tre-
grupperade åttondelar i A-delen men modulerar till ett nytt tempo genom rytmen 
”tre över två” eller fjärdedels-trioler som det egentligen kallas och går tillbaka till 
samma tempo in i sista A-delen genom att punktera melodin i slutet av B-delen. 

 

Sjätte&repetitionen.&Genrepet&27/2/2014&
 

Detta rep finns inte mycket att skriva om då det var ett genrep. Vi försökte ta itu 
med de låtar som någon utav oss kände sig mindre säker på med sikte på att känna 
sig redo inför vår inspelning. 

 

Studioinspelningen&3/3/2014&

Vad jag ville få fram på studioinspelningen var hur vi låter utan att vi polerat vår 
prestation någonting. Alltså en ärlig representation för vart vi var som en grupp vid 
just det tillfället. Därför ville jag bara ta en tagning på varje låt men eftersom resten 
av gruppen ville ge vissa låtar ännu ett försök så gjorde vi det.  

 

Prioriteringslistan för vilka låtar som skulle spelas in var följande:  

 

1 Snobben  

2 Back North 

3 Going bananas 

4 One Eyed Bengt  

 

Vi hade lagt ner mest tid på dessa titlar eftersom de innehöll det största värdet för 
mig personligen men gav oss även som grupp de största utmaningarna. Därför ville 
jag få dessa inspelade innan vi skulle ge oss på någonting annat. 

 

Eftersom mitt mål med inspelningen var att fånga hur vi lät just då så kom jag med 
idén att vi skulle öppna Snobben med ett fritt parti som sedan leder in till introt och 
basfiguren. Vad som hände och brukar hända i en studiosituation när man spelar 
fritt är att tankar kring sin egen prestation flyger ut genom fönstret. Man har 
mindre tyck och tänk som flyger omkring i huvudet och man fokuserar samt 
reagerar bara på de man spelar med. Vad som händer då är att man får ett fint 
underlag för resten av låten när vi kommer in på själva arrangemanget. 

 

Jag kan inte annat än tycka att vi fångade hur vi som grupp fungerade vid just detta 
tillfälle eftersom inspelningen inte ljuger. Jag kan för övrigt tycka att vi med tanke 
på hur vi spelade på repen kunde ha presterat lite bättre och skapat lite mer magi än 
vad vi faktiskt gjorde. Mycket av vad som stod i vägen för detta var att alla hade 
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väldigt mycket att göra kring den tidpunkten som inspelningen gjordes. Alla var 
stressade och hade tankarna åt andra håll. Men jag är trots allt nöjd. Om man 
jämför studioinspelningen med inspelningen från Fasching så har vår lägstanivå 
som grupp höjts avsevärt och det på bara sex rep-tillfällen, som klämts in, i ett för 
alla väldigt tjockt schema. 

 

Jag vill tillägga att eftersom inspelningstillfället i studion inte kostade oss 
någonting så prövar vi alla relativt nya koncept vilket emellertid ger resultatet en 
svajig karaktär. Detta rekommenderar jag dock alla att göra så mycket man kan 
eftersom man tydligt hör vad som fungerar och inte fungerar i en studioinspelning. 
Efter ens egen smak såklart. 

 

Slutord&

Slutligen vill jag knyta ihop säcken genom att skriva lite om klappövningarna vi 
gjorde i början av vår rep-period: 

 

Att börja en rep-period med att göra klappövningar av den sort som vi använde oss 
av är någonting jag högt rekommenderar. Det fogar samman en grupp mycket 
snabbare än vanligtvis i och med att man lätt kommer till insikt om vart varje 
individs tendenser, styrkor och svagheter ligger. Man vet därför efter att ha gjort 
övningarna vem man kan behöva hjälpa på ett visst sätt i en viss situation och vem 
man kan ta hjälp av i andra. Detta är möjligt genom övningens simpla och därför 
tydliga natur.  

 

Jag tror helt och hållet på att man i en grupp som består av någorlunda oliksinnade 
men öppna individer kan nå de allra mest häpnadsväckande resultaten, men bara 
om alla i gruppen hjälper varandra. Jag skriver ”någorlunda oliksinnade” för att en 
grupp likasinnade riskerar att nöjt stå och stampa i sitt tycke och smak. En grupp 
”oliksinnade”, däremot, som samarbetar kommer definitivt att upptäcka någonting 
nytt. För att man hur som helst ska kunna hjälpa varandra så måsta man veta när 
det är läge. Att öva och att prata om problemen som uppstår längs vägen har jag 
upptäckt är den ultimata nyckeln till framgång inom samspel och klappövningarna 
banade väg för just denna sortens kommunikation. När kommunikationen var satt i 
rullning efter två tillfällen så var inte klappövningarna nödvändiga längre. 

 

&
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