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”You can never please, anybody, in this world!” 

 

The Shaggs – Philosophy of the World (Light in the Attic Records, 1969)
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Min  musikaliska  bakgrund  

Jag började min musikaliska resa när jag var 8 år gammal och började ta pianolektioner på kommunala 
musikskolan. Vi hade ett piano hemma så det var en väldigt okomplicerad lösning på hur jag skulle få 
en musikalisk utbildning. Min pappa var kompositör som verkade inom den elektro-akustiska 
musiken. Både min mamma och pappa har ett enormt intresse för musik i synnerhet och konst och 
kultur i allmänhet. Det ledde till att jag hemma hörde all möjlig musik, allt ifrån Iannis Xenaxis till 
Cornelis Wreeswijk.  

När jag var sju år gammal fick jag en skiva av min äldre kusin gjord utav hip-hopgruppen The Latin 
Kings, det var gruppens första skiva ”Välkommen till förorten”. Det var den första skivan som jag 
verkligen tyckte var cool och häftig. Efter det så var jag helt såld på hip-hop och lyssnade på allt som 
jag kom över. På fritids hade jag en fritidspedagog som hette Kenny Lindahl. Kenny Lindahl var 
väldigt speciell eftersom han hade en egen hemstudio(det här var sent 90-tal) och skrev egna låtar. Han 
hade skrivit en låt för varje bokstav i alfabetet där varje ord i texten började på samma bokstav. Han 
lärde mig att jag kunde ta några ackord jag gillade och sätt ihop till en ackordföljd och sedan skriva en 
text att sjunga över den. Där fanns också en fritidspedagog som kallades för Frenchy. Frenchy var en 
brittisk man i femtioårs-åldern som hade bott på söderhavsön Tuvalu.  Han talade ofta om musik och 
vad som var det viktiga i ett rockband. Han lärde mig att spela ackord på en gitarr.  

Dessa två herrar inspirerade mig att skriva några låttexter och faktiskt en hel låt med ackord och 
allting. Jag satte till och med ihop en liten grupp med klasskamrater som jag försökte instruera att 
spela upp den i takt med varandra, det gick sådär. En tjej fick spela gitarr för hon kunde säkert en åtta 
ackord och en kille fick spela åttondelar med backbeat på en trumma gjord av ett begagnat oljefat med 
ett hårigt ko-skinn. Resten spelade valfri rytm på maracas och försökte köra när jag försökte spela 
piano och samtidigt desperat skrika ut en inte så smickrande text om flintskalliga socialdemokrater och 
diverse andra politiker. Det var första gången jag försökte mig på att spela i band.  

Eftersom min pianolärarinna inte lät mig spela musiken som intresserade mig, så slutade jag – till 
mina föräldrars förtvivlan – med att spela piano vid 10 års ålder. Istället började jag på rockskolan i 
Bagarmossen, där jag till en början spelade gitarr och trummor. När jag var 12 år bestämde jag mig för 
att spela elbas, bl.a. eftersom min yngre bror också började spela gitarr och så hörde jag Red Hot Chili 
Peppers och blev såld på sättet som basen spelades på. I det bandet spelade en man som kallas för Flea 
bas. Hans stil är väldigt speciell då den blandar arg punkbas med funkens slap-bassound. Det var något 
som fascinerade mig och jag började frenetiskt att slå med tummen på basens strängar.  

Något som tidigt formade mitt intresse var känslan av att spela i grupp. Att tillsammans med andra få 
uttrycka sig i musik skapade en känsla av samhörighet som jag i övriga livet kan ha svårt att uppleva. 
Det tog lång tid innan jag tyckte det var lika intressant och roligt att stå och spela helt själv som att 
spela i band. Mitt spel är förmodligen starkt präglat av att jag hade spelat i band i fem år innan någon 
visade mig hur en spelar bas. Jag lärde mig mest själv genom att lära mig låtar som jag gillade att 
lyssna på. 

Eftersom jag hade svårt att göra som jag blev tillsagd i grundskolan så ville jag göra något roligt på 
gymnasiet, därför sökte jag till olika musikutbildningar. Jag började på Fryshusets soulmusik-program 
men jag kände direkt att det inte var där jag skulle vara. Därför bytte jag senare till Kulturama Fria 
Gymnasium som då hade en utbildning med inriktning på Storbandsmusik. När jag skulle komma dit 
och bestämma mig om jag ville går där så repeterade dem Herbie Hancocks låt ”Chameleon”, den 
hade jag hört och uppskattat mycket hemma hos mina föräldrar. Jag tyckte att det var en enormt häftig 
upplevelse att få spela i en så stor sättning som storband med alla olika klanger som ryms inom det.  

Jag började intressera mig mer och mer för jazz och fusion. Några tidiga inspirationer inom jazzen var 
Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Headhunters och Kurt Rosenwinkel. Det jag tyckte var 
intressant med jazzen var att jag tyckte att det lät mystiskt och komplicerat, och att jag inte förstod vad 
de – musikerna - gjorde för något. Jag tyckte det var riktigt spännande att en kunde komma ihåg så 



   

 

 3 

långa låtar, eftersom jag inte förstod vad improvisation var. Jag trodde att allt som spelades var skrivet 
innan jag fick förklarat för mig att det var bestämt i stunden vad som skulle spelas.  

På Kulturama lärde jag mig allt ifrån att spela på ackord till att improvisera en baslinje. Och i trean 
började jag även spela kontrabas. Vi hade också lektioner i arrangering vilket öppnade mina öron för 
ackord och harmonik och hur kul det är att hålla på med det. Mot slutet av gymnasiet började jag höra 
talas om Skurups Folkhögskola, och sökte dit. Första gången kom jag inte in, så jag bytte fokus och 
började öva mer kontrabas. Samtidigt ökade mitt intresse för mer traditionella former av jazzmusik. 

När jag sökte till Skurups Folkhögskola en andra gång kom jag in. Antagligen eftersom jag hade lärt 
mig mer om jazzens tradition vilket var något som uppskattades bland många av lärarna där. Väl där 
försökte jag lära mig mer om vad som är specifikt för just kontrabas om en jämför med t.ex. elbas. Då 
började mina tankar kring hur jag ville låta på kontrabasen formas tydligare. Det blev uppenbart för 
mig att kontrabasen kräver mer tydlighet än elbas vilket är något jag har jobbat på sen dess. Det var 
också där som jag började skriva låtar själv. Jag blev väldigt inspirerad av att för första gången vara i 
en miljö där alla var ute efter att utvecklas som musiker.  

Efter att ha gått där ett tag började också ett självförtroende växa. Kanske kan jag också hålla på med 
det här? Innan hade alla idéer om att kunna bli musiker känts väldigt avlägsna men där kändes det helt 
plötsligt som ett möjligt mål att uppnå. Det gjorde mig taggad att känna så. Jag fick där också spela all 
möjlig sorts musik vilket gav mig mer insikt i vad som intresserar mig med att hålla på med det här. 
En värld av kreativitet började bli synlig för mig och jag började att lära mig mer om hur den här 
musiken uppstod och hur den har formats genom åren. Det var också på Skurup som jag satte ihop den 
första gruppen som spelade mina egna kompositioner(förutom mina experiment på fritids). 

Efter två år på Skurups Folkhögskola så flyttade jag tillbaka hem till Stockholm, där studerade jag på 
komvux och gick ut på konserter och jam. Det var ett väldigt roligt år och framförallt nyttigt. Jag hade 
hamnat i en bubbla på Skurups Folkhögskola och hade glömt bort hur många bra musiker det ändå 
finns i Sverige. På Skurup hade jag en känsla av jag var väldigt bra vilket sedan snabbt ändrades när 
jag kom i kontakt med mer etablerade musiker. Det gjorde mig mer engagerad i att börja öva och se 
till att få börja spela ute på ställen och inte bara i en sluten miljö. 

Om jag tittar på skälet till varför jag håller på med musik så känns det som att en väldigt stor del 
handlar om att spela i en grupp jag trivs i och få skriva musik för den. Det har alltid varit viktigt för 
mig, och det är det som mitt examensarbete fokuserar på. 

Projektbeskrivning  

Vision  
I mitt examensarbete vill jag utforska hur mycket jag kan låta min musik påverkas av de som spelar 
den utan att kompositionen tappar sin ursprungliga idé. Jag fascineras över hur jazzmusiker får 
musiken de spelar att integreras med dem själva. Att musiken och musikern växer ihop och bildar 
något nytt som inte hade kunnat uppstå om en skulle byta ut den ena faktorn.  

Jag kommer att jobba med vårat band No Murphy som består av Johan Christoffersson, Filip 
Ekestubbe och Karl-Henrik Ousbäck. Tanken är att jag ska skriva musik och låta dem spela den med 
så lite instruktioner som möjligt. Sedan ska jag observera hur de tolkar mina verk för att se om det 
finns saker en kan ”bygga” in i kompositionerna som låter mig bestämma de enskilda musikernas 
ingång utan mer instruktion än vad som finns på pappret.  

Jag upplever att vissa kompositörer får folk att spela på nya sätt som det annars inte hade spelat. Om 
en till exempel hör någon spela en komposition av Thelonious Monk 1upplever jag att det påverkar 
 
1 Thelonious Sphere Monk Sr., amerikansk pianist och kompositör f.10/10 1917 d. 17/2 1982.  
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hela deras sätt att höra musiken. Jag undrar hur musikern påverkas av materialet i ett större perspektiv 
än bara vilka ackord de spelar, kan en ändra en musikers sätt att tänka genom komposition? Vad gör 
musik som framförs med både åhöraren och den som framför den. 

När en framför ett stycke musik med andra så spelar det ingen roll hur stark en insats är om den inte 
fungerar ihop med det som händer runt omkring den. Ett musikframträdande är som en kedja som går 
sönder om en länk brister. Det betyder att fokus bör ligga på att spela saker som får ens 
medmusikanter att låta bra – hur man nu väljer att definiera ”bra” – men det betyder också att en kan 
få saker som inte lät bra att låta bättre genom att alla i bandet intar hållningen att en spelar för 
varandra. Att känna en trygghet i en grupp att om en spelar något som inte känns rätt så kommer ens 
spelvänner att göra det som krävs för att göra ett misstag till en intressant händelse.  

Projektets namn NoMurphy syftar till det engelska uttrycket ”show no mercy” och idéen om Murphys 
lag. Murphys lag är kortfattat en idé om att allt dåligt som kan hända kommer att hända vid det mest 
kritiska ögonblicket då inget får gå fel. Projektet syftar till skapa en möjlighet att aldrig spela fel 
genom att vi säger att det inte finns några fel så länge en bestämmer sig för att det blir rätt.  

Bandet  
Angående sättningen så var min tanke att ha en klassisk kvartett med saxofon, piano, kontrabas och 
trummor. Anledningarna till att jag vill det är många men främst är det för att det är en sättning som 
har använts av många av mina stora förebilder. Jag tycker väldigt mycket om saxofon eftersom jag 
upplever att den har en väldigt formbar klang, den kan låta på väldigt många olika sätt. Piano ville jag 
ha eftersom jag ville ha möjligheten till en stor gruppklang utan att behöva vara för många i projektet. 
Trummor kändes givet eftersom det är det instrument som jag nästan lyssnar mest på. Jag har alltid 
varit fascinerad av trummor och trummisar. Det finns en väldigt rå känsla i att slå på något med ett 
tillhygge och på så vis generera alla möjliga sorters ljud, det känns som att det ligger nära det 
essentiella att spela musik. Här följer en genomgång av mina medmusiker och varför jag valde att 
spela med just dem. 

Johan  Christoffersson  -  altsaxofon  
Jag har känt Johan sedan jag gick på gymnasiet där han gick i klassen över mig. Redan då blev jag 
imponerad av hans utvecklade spel som var ljusår före där jag själv befann mig vid tillfället. Johan 
spelar med en väldigt stark övertygelse vilket är något jag värdesätter, det gör det tydligare för mig 
vad han vill ha ut av vårt musikaliska möte. Han har också ett saxofonsound som jag inte har hört 
tidigare, det bär en ytterst personlig prägel. Han har också tekniska färdigheter och en kännedom om 
musik som möjliggör för mig att skriva ganska fritt ifrån tankar på huruvida han klarar av att spela 
något eller inte. 

Filip  Ekestubbe  -  piano  
Jag lärde känna Filip via Johan. Jag ville ha med Filip eftersom han är en kunnig pianist som vet 
mycket om ackord. Det gör inte bara att musiken låter bra det gör också att jag har en person som kan 
lära mig om hur olika saker fungerar. Jag kan också ge Filip ett stort utrymme och valfrihet när det 
gäller vilka ackord han ska spela eftersom jag vet att han kommer att spela någonting som låter 
intressant. Han överraskar mig ofta med sina klanger och det tycker jag är roligt. 

Karl-Henrik  Ousbäck  -  trummor  
Jag tycker att Karl-Henrik är väldigt lätt och rolig att spela med. Det uppstår alltid ett tydligt samspel 
med honom upplever jag. Han har ett väldigt snyggt sound och en väldigt stabil känsla för rytm.  

Jag vill slutligen säga att jag har valt ut dessa personer eftersom jag värdesätter dem som vänner och 
målet är att det här ska vara en plattform för oss att uttrycka oss och lära varandra om musik. Det skall 
också tilläggas att alla tre är – enligt min uppfattning – fantastiska kompositörer. 
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Planering  

Projektet var redan igång under en annan form när läsåret inleddes. Då hette vi Björn Lundén Kvartett 
men den nya idén var ett skapa det här forumet för allas gemensamma uttryck. Jag vill arbeta för att 
komma ifrån mitt eget ego och då behövdes en mer gemensam idé. Vi möttes då upp i september 2015 
och diskuterade vad vill ha för slags grupp och vad syftet med vårt band är. 

Jag och Johan hade länge pratat om hur en skulle kunna skapa en musikalisk miljö där en upplevde att 
det kändes bekvämt även om en skulle spela ”fel”. Jag tyckte att vi hade en bra dynamik i bandet och 
kände att jag därför inte ville ändra upplägg mer än att vi skulle anamma den här visionen om att 
kunna spela i ett forum där det inte finns något rätt och fel. 

När jag slutligen bestämt mig för att köra på det här konceptet så var det bara att arbeta vidare. Den 24 
september 2015 skulle en promemoria som beskrev projektet lämnas, så då började jag arbeta med att 
formulera en projektidé på papper. När jag lämnade in den såg den ut ungefär som det jag skrivit om 
projektet i det här arbetet.  

Det var mycket att förbereda inför konserten. Jag och saxofonisten Emma Josefsson bestämde oss för 
att hyra lokal ihop och arrangera en delad konsertkväll. Det gjorde att vi kunde dela upp arbetet med 
att styra upp kommunikation med alla inblandade och transport av all utrustning. Vi gjorde också ett 
evenemang på www.facebook.com där vi annonserade om vår konsert och att vi även skulle en 
tillställning efteråt där folk var välkomna att köpa och konsumera öl och vin. Det gjorde förmodligen 
evenemanget mer lockande en fredagskväll. Vi såg till att all utrustning transporterades med taxi och 
att banden fick mat och dryck som kompensation för sitt arbete. Det bidrar även till musiken att 
musikerna är nöjda med omständigheterna runt omkring ett framträdande så det kändes angeläget att 
skapa en bra atmosfär innan spelningen. 

Jag och Emma Josefsson diskuterade olika lokaler där vi kunde ha vårt evenemang. Vi ville ha en 
kväll som kunde vara både konsert och firande på samma ställe. Efter att ha kontaktat flera ställen 
hade vi den 12 oktober – datumet då en skulle ha bokat konserten enligt KMH:s kalendarium – ännu 
inte fått något svar. Efter ännu en runda av letande fick vi till slut kontakt med ett ställe som heter 
Kulturfyren. Kulturfyren ligger på Skeppsholmen och huserar galleri och musikundervisning. De har 
en flygel vilket var ett av kriterierna vi hade på en lokal. Vi bokade datumet 19/2 och vi var därmed på 
banan. 

Kompositionsarbetet inleddes i oktober då idéerna om vad jag ville lära mig kom på plats. 
Komponerandet flöt på väldigt bra och det blev så pass mycket material att allt inte har hunnit spelas 
än i skrivande stund. Jag hade inte satt upp någon gräns för hur mycket jag skulle skriva men jag 
behövde material fortlöpande eftersom jag ville ha nytt till repetitionerna varje gång. 

Vi började boka repetitionstillfällen med projektet och bestämde oss för att flera skulle ske i form av 
inspelningssessioner. Repetitioner och inspelningar skedde i Högdalen där Filip Ekestubbe har en 
lokal. Lokalen är i ett gammalt tvätteri dit Filip har tagit en Steinway-flygel och hängt upp 
teatersammet för akustiken. Han har också utrustning för att kunna spela in vilket var nödvändigt 
eftersom vi helst vill röra oss utanför skolans miljö så mycket som möjligt. Detta valde vi för att 
behålla känslan av det är ett riktigt projekt och inte bara ännu en skoluppgift. 

Jag såg till att lära mig alla låtar utantill eftersom jag anser att det är nödvändigt för att till fullo kunna 
delta i ett musikaliskt samtal. En mening är att en inte spelar lika bra när en tittar i noter som när en 
kan någonting utantill och det säger sig egentligen självt. Det är precis som att en skådespelare ska 
läsa manus under en pjäs, det blir inte så mycket utrymme kvar till uttryck.  

Under repetitionerna var hela tiden planen att inte bestämma för mycket utan gemensamt bilda våran 
uppfattning om hur ett visst stycke skulle framföras. Valet gjordes att inte bestämma förrän precis 
innan konserten vilka låtar som skulle spelas så det gällde att lära sig allt så bra som möjligt. Det var 
angeläget att spontant kunna bestämma på plats vilka låtar som skulle spelas eftersom det ligger 
väldigt bra i linje med projektets grundfilosofi. 



 

 6 

Sedan gällde det att få ihop allt inför själva konserten. Val av låtar, inköp av alkohol och transporter av 
utrustning bara vara några av alla saker som skulle planeras. Emma och jag bestämde att Emma skulle 
se till att all utrustning kom med en taxi från skolan och att jag såg till att vi fick dit tillräckligt med 
alkohol. Dessutom så ville vi filma och spela in konserten. Emma lånade en filmkamera från skolan 
och jag såg till att låna en Ambisonics-mikrofon. Den mikrofonen är speciell eftersom den har fyra 
kapslar som går till fyra separata kanaler. Kapslarna är riktade så att micken täcker upp 360 grader och 
det gör att man kan påverka instrumentens balans i efterhand även fast bara en mikrofon används vid 
inspelningen.  

En halvtimme innan vi skulle börja spela så bestämde vi vilka låtar vi skulle spela. Vi kom fram till 
följande setlist. 

Björns Bounce(blues nr.2) 

Ballad nr. 2 

The Mighty Sword – skriven av pianisten Joey Calderazzo 

Looking Down The Rabbit Hole (blues nr. 3) 

The Duck 

Sedan skålade vi med vin och sedan var det dags för föreställning. 

Processen  

Hur skapar en då de bästa förutsättningarna för att kunna skapa en upplevelse av att allt som spelas 
känns rätt? Vi har arbetat med främst tre saker.  

-Öppna samtal kring hur vi upplever varandras och andras spel och kompositioner  

-Gemensamt skapa låtformer och ändringar i harmonik 

-Försöka behålla samma intentioner under repetition som en har vid skarpt läge. Idén med projekt var 
att skapa ett band som kunde utgöra en plattform för egna kompositioner och gemensamt arbete med 
utformandet av vår musik. Tanken är att alla ska bidra med synpunkter och ändringar på 
kompositionerna som vi väljer att spela. I många sammanhang saknas den möjligheten – om inte 
uttryckligen så åtminstone underförstått – vilket jag personligen kan tycka är synd då det finns mycket 
att lära sig av sina medmusikanter. Denna typ av möte med bandets medlemmar skulle verkligen vara 
kul att testa.  

Kompositionerna  
Låtarna skrevs på olika ställen och processen såg olika ut i varje enskilt fall. Jag har senare i texten 
valt att gå in i djupare detalj på några av låtarna som jag tycker är intressanta att diskutera. När jag 
skriver musik är målet alltid att skriva någonting som jag själv vill lyssna på. Som kompositör vill jag 
både verka i jazztraditionen men också låta min egen personlighet och mina erfarenheter få färga 
musiken. Min önskan är jag inte ska vara rädd för att min musik ska uppfattas som varken för 
konventionell eller för modern. Min musik ska få stå för allt som jag gillar och uppskattar. Den ska få 
ta sin egen riktning och det är i enlighet med No Murphys filosofi om att inget kan bli fel. 

Syftet för mig med att skriva låtar har i det här projektet varit att skapa plattformar för det här bandet 
att hitta en gemensam känsla för riktning. Meningen har därför alltid varit att låta de andra i bandet 
påverka låtarnas utformning i en mycket större utsträckning än bara hur de väljer att spela ett givet 
material. Det har varit bra ur flera aspekter. Jag har upplevt det har varit lättare att lämna ifrån sig 
material när en vet att en får någon slags ärlig respons tillbaka. En annan positiv effekt har varit att en 
får lära sig väldigt mycket mer om musik genom att lyssna på vad ens medmusikanter har att säga om 
kompositionerna. En möjlig effekt skulle också kunna vara att dessa får en större benägenhet att dyka 
djupare in i ens låtar. Upplevelsen var vid flera tillfällen - främst under bearbetningen/repetitionen av 
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"Ballad nr. 1" - att intresset för kompositionerna ökade som en effekt av möjligheten för musikerna att 
påverka låtens form.  

Jag har också velat jobba med att skriva enkla notbilder och att ha så lite arrangemang som möjligt. 
Det har varit en vilja eftersom det möjliggör för mer spontan interaktion mellan musikerna och för att 
det skapar utrymme för nya saker som inte går att föreställa sig innan de händer.  

 

Bluesarna    
Det första jag skrev för det här projektet började som en övning jag konstruerade för mig själv. Jag 
ville få en starkare känsla för form, både som kompositör och musiker. Det ledde till funderingar kring 
vad som är en stark form. Efter mycket funderingar bestämde jag mig för att skriva några låtar 
baserade på en vanlig 12-takters bluesform. Bluesformen kändes intressant eftersom det är en så vanlig 
form att spela på, dessutom är det en form som jag själv upplever som väldigt bekant. Med den 
premissen började arbetet med att komponera. Tidigt i arbetet upplevde jag att det var svårt att inte 
falla in i mina vanliga kletiga klichéer och började fundera på om världen faktiskt behöver fler 12-
takters bluesar. Jag bestämde mig för att försöka hitta något annat tydligt drag i bluesen som kunde 
befria mig från min börda. Efter att gått igenom och lyssnat på en mängd olika bluesar så kom jag 
fram till att jag skulle tänka mig formen som tre stycken delar, A, B och C. A börjar på en tonika. B 
börjar på subdominanten och sedan till tonika eller ledande till dominant. C delen syftar att lösa upp 
idéerna i A och B och innehåller därför oftast en dominant till tonikan. C delen blev den delen som 
blev fokus för merparten av mitt experimenterande eftersom att hela delen har en ”dominantisk” 
funktion. Om en då håller A och B relativt ortodoxa så är igenkänningsfaktorn ifrån bluesen redan 
etablerad när en kommer till C och då har en gett sig själv stora friheter att göra sin egen tolkning. Här 
följer en kort genomgång av varje blues separat. 

Den första bluesen är inspirerad av John Coltranes2 album ”Coltrane plays the blues”. Det är en skiva 
bestående av låtar som på ett eller annat sätt bygger på en bluesform. De flesta låtarna på skivan har en 
ganska så modal karaktär vilket jag har tagit fasta på i alla tre av mina bluesformsexperiment. I den här 
första så har vi i alla fall en basgång med en tydligt dominantlydisk karaktär, om vi tänker oss att den 
sedan följer bluesens karaktär så kommer ett trendbrott i den upplösande tredje delen(C) där vi istället 
får en basfigur bestående av rena tre-klanger som sedan rör sig nedåt i hela tonsteg för att sedan återgå 
till sitt ursprungliga modus. Melodin har en spöklik enformighet som jag personligen inte alls gillar 
men vi spelade den ändå eftersom det var i enlighet med gruppens grundfilosofi att inget är fel. Låten i 
sig kanske inte är så kul att lyssna på i sig men det uppstod flera intressanta händelser under 
improvisationsdelarna. Den fick i sin fulhet oss alla att vilja fula ner den ännu mer men det blev något 
sätt en spänning i det som kunde upplevas som rätt så intensiv. Den valdes dock bort till konserten 
eftersom jag inte ansåg att den var tillräckligt intressant att visa upp som komposition i och med den 
begränsade tiden som vi angett till själva framträdandet. 

Den andra bluesen är också inspirerad av Coltrane men också av pianisten McCoy Tyner3 och hur de 
tillsammans använder kvartsintervaller för att bygga sina modala strukturer. Melodin är helt sonika ett 
enkelt motiv baserat på staplade kvarter som upprepas två gånger för att sedan - med en fras som 
bygger på närmande kromatik – transponeras till dominanten, sedan flyttas den nedåt hela tonsteg. 
Slutligen kommer en upplösande fras som bryter mot kvarterna. Den landar sedan i två extra takter på 
ett bVII7-ackord. Utmaningen med den formen visade sig bestå i att kunna bygga energi under de 
första två delarna för att sedan transportera sin idé genom den tredje delen och sedan ladda om under 
de två sista extra takterna. Efter att ha jobbat med låten en tid bestämde vi oss för att göra om 
solodelen till en öppen improvisationsdel över ett Fsus-ackord. 

 
2 John William Coltrane (f. 23.09.1926 – d. 17.07.1967) 
3 Alfred McCoy Tyner (f. 11.12.1938) 
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Den tredje bluesen börjar med en så kallad ”Call and Response” mellan saxofonen och kompet som 
löper över en vanlig bluesform fram tills den tredje delen. I den tredje delen lämnar vi bluesformen 
och går över i en vals som faller ner i små terser för att slutligen landa i en åtta takter lång E-pedal som 
växlar mellan dur och moll. Formen blev väldig tacksam att spela solo på då växlingen mellan vals 
och 4/4 samt kontrasten mellan blues, dominantackorden som rör sig i små terser och den öppna 
pedalen ledde till en härlig framåtrörelse. Det gjorde också att formen - trots sin aning uppstyckade 
första intryck – fick ett ganska organiskt flöde. Detta skall också tillskrivas Karl-Henriks trumspel som 
enligt mig kommer till sin fulla rätt i denna komposition. Det här är låten som jag själv är mest glad 
över av mina egna alster. 

Balladerna  
Efter det att bluesidéen hade genomförts vill jag skriva ballader. Det blev två stycken med två helt 
olika infallsvinklar men även flera gemensamma beröringspunkter. Ofta talas det om skillnaden 
mellan att göra något utefter givna regler och idéer mot att skapa något under mer förutsättningslösa 
former. Att en gör något med medveten handling eller bara låter en känsla styra. En skulle kunna kalla 
det för en krock mellan det ”intellektuella” och det ”spirituella”. Det är en krock som intresserar mig 
eftersom jag upplever att det finns en mystik där. Saker som dyker upp ifrån ens undermedvetna som 
kan kännas som om de vore uttänkta in i minsta detalj och saker som är helt uttänkta men låter som 
som någonting självklart och helt naturligt. Jag tycker därför om att blanda in ett litet drag av mystik i 
mina kompositioner. Detta försöker jag göra genom att utelämna information till musikerna, till 
exempel att inte skriva ut ackordkaraktär eller rytmisk information. I båda av balladerna uppstår den 
tidigare nämnda krocken men på två helt olika sätt. 

Den  första  balladen  
Vid komponerande av den första låten bestämde jag mig för att pröva att gå hantverksmässigt tillväga. 
Den skapades som en övning att göra en traditionell AABA-form med en tydlig harmonik. Det blev en 
historia i F-dur med flitig användning av modala inlåningsackord. Melodin kom till genom att jag 
försökte sjunga en enkel sångbar melodi på ackorden som jag hade valt. När vi spelade den gillade de 
andra i bandet melodin men tyckte att vi kunde ha en roligare ackordföljd. Detta löste vi igenom att 
alla i gruppen fick komma med förslag på ändringar vilket resulterade i att vi jobbade två timmar med 
att bestämma oss för nya ackord och pröva dessa. Vid senare tillfällen har ackorden ändrats flera 
gånger. Vi utgick mer från magkänsla än teori vilket ledde till att vi fick ihop den blandning av 
”intellektuellt” och ”spirituellt” som blev den gemensamma nämnaren för de båda låtarna. Den kom 
slutligen inte med till examenskonserten eftersom vi hade spelat den så mycket att den inte kändes 
fräsch längre. 

Ballad  nr.  2  
Den andra balladen kom mer spontant. Jag laborerade mycket med parallella sjuor som rörde sig på 
olika sätt och efter att jag hade lekt runt med det ett tag så började jag arbeta fram en melodi. Jag ville 
att låtens skelett skulle vara en baslinje med parallella sjuor och att melodin skulle fylla i de 
harmoniska luckorna. Jag vill dock hålla melodin relativt enkel. När jag skulle skapa en ytterligare del 
kände jag mest att det behövdes en mer öppen och ”luddig” del. Jag hörde en ganska drömsk och kärv 
klang men jag ville inte att det skulle bli för övertydligt vad som händer rent tekniskt. Jag skrev helt 
sonika bara ner ett C7 som omväxlas med ett D7 samt tre toner för Johan att arbeta med. Detta ledde 
till helt andra saker än vad jag hade kunnat skriva ut mer exakt men det skedde samtidigt inom 
premisserna som jag hade skapat vilket jag tyckte var väldigt fascinerande. 
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The  Duck  
The Duck kom ur en vilja att skriva en låt med en ”boogaloo”4-känsla. Efter att ha lyssnat intensivt på 
Billy Higgins5 en längre period blev jag inspirerad att skriva en låt med en intention att svänga på ett 
liknande vis. När jag bara satt och spelade elbas en dag och tänkte på Billy Higgins sväng började jag 
att spela en basgång. Det var absolut inte den häftigaste basgången jag har hört men eftersom den hade 
kommit så spontant så bestämde jag mig för att göra en låt av den. Utan att tänka på det så började jag 
använda min metod från bluesprojektet för att bygga en form. Den har lite av all tre bluesar i sig 
nämligen. När jag lyssnade på vad jag hade gjort tyckte jag att det lät ganska så barnsligt men 
eftersom en filosofi ändå fanns att tillgå och denna sade mig att allt var bra så bestämde jag mig för att 
ändå ta med låten till repetition. Väl på repetitionen blev den otroligt rolig att spela. Det kändes som 
innan man hade gått i skola och hade någon akademisk kunskap om musik. Det var en otroligt 
uppfriskande känsla och vi bestämde oss för att ha med låten till konserten som avslutningsnummer. 

Repetitionerna  
Under repetitionerna så har vi försökt minimera de muntliga instruktionerna och bara försöka spela allt 
från pappret. Eftersom vi inte vill att allt ska vara förutbestämt på scen så kändes det bäst om inget var 
förutbestämt på repetitionerna. Arbetet med att vidareutveckla låtarna påbörjade vi först efter en första 
genomspelning men då hade vi ändå redan skapat oss förutfattade meningar om hur låten skulle vara. 
Vi behövde egentligen aldrig anstränga oss för att få musiken på plats och fungera för ett 
konsertframträdande eller inspelning. Istället blev det hela tiden en utmaning att hålla sig med fräscha 
idéer och inte falla in i det bekväma att bara luta sig mot varandra.  

Många av repetitionerna höll vi som inspelningar. Det var ett roligt sätt att jobba på för då blev det 
bara några tagningar per låt sedan genomlyssning och samtal. Det var väldigt givande att få höra sig 
själv och samtidigt få höra hör hur de andra upplever ens spel och då kunna veta exakt vilken fras eller 
idé de syftade på. Dessutom gav det en möjlighet att i sitta hemma efteråt i lugn och ro för att lyssna 
och inspireras till vidareutveckling av både kompositioner och spel.  

Vi såg till att ha repetitionerna så lite på skolan som möjligt. Det gjorde att projektet kändes mer som 
ett riktigt projekt och vi kunde dessutom lägga upp det med tider som vi kände för det. Vi ville ha en 
lekfull stämning under repetitionerna eftersom vi ville ha en lekfull stämning på scen. Generellt sett så 
har vi försökt att alltid hålla samma attityd gentemot en repetition som ett live-framträdande. Vi 
försökte tänka på det eftersom att det ofta i många projekt blir väldigt stor skillnad på hur det känns att 
spela i ett repetitions sammanhang och här ville vi sudda ut de skillnaderna. 

Reflektion  

Som helhet är jag väldigt nöjd med projektet. Jag anser att jag har lyckats göra ett tydligt ”statement” 
och både växt som musiker och lyckats visa upp det på ett sätt som för mig kändes musikaliskt. Med 
ordet musikaliskt syftar jag på att musiken som jag skrev blev på ett sätt som gjorde att jag själv ville 
lyssna på den och inte bara blev en uppvisning i vad jag kan och har lärt mig. Jag kan uppriktigt känna 
att jag njuter vid flera tillfällen när jag lyssnar på inspelningen från konserten trots att allt inte gick 
som ”planerat”. Men det var ju också det som var meningen med hela projektet. Att skapa en miljö där 
en känner att det inte kan gå dåligt. 

 
4 Inom jazz-kretsar syftar det oftast till ett groove som till exempel kan höras i Herbie Hancocks låt "Watermelon 
Man" 
5 Billy Higgins (11.10.1936 – 03.05.2001), Amerikansk jazztrumslagare 
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Om vi börjar med att titta på hur jag tycker att låtarna blev så går vi igenom dem här i kronologisk 
ordning. 

Björns  Bounce  (blues  nr.  2)  
Jag bestämde mig för att konserten skulle börja med ett öppet trumintro. Det gjorde jag eftersom jag 
ville fånga publikens uppmärksamhet innan det hinner uppfatta vad för slags musik som kommer att 
spelas. Ett öppet trumintro kan ha effekten att det är svårt att avgöra vad som skall komma efteråt och 
jag tror att det lyckades ganska bra. Det kändes bra hursomhelst. När sedan temat skulle börja så fick 
Johan problem med sin sax och vi löste det genom att bara fortsätta kompa runt tonikan medan han 
fick i ordning på sitt instrument. När problemet väl var fixat så förflöt allting bra. Vid tillfället då 
saxofonsolot skulle börja – efter temat – så började vi loopa slutet av låten(till vilken jag i 
kompositionsavsnittet refereras till som bluesens C-del). Det var något som vi hade övat på innan. 
Efter det flöt det på bra med ett pianosolo och ett bassolo samt tema. Stämningen i bandet kändes 
väldigt bra trots att det började med katastrof. Det kan ju ofta kännas väldigt tungt om det blir ett 
uppenbart misstag redan under första temat men den känslan uteblev i det här fallet. 

Ballad  nr.  2  
Efter det så skulle vi spela ballad nr. 2. Vi bestämde innan konserten att jag skulle spela en bas-
introduktion så när publiken tystnat så började jag direkt att spela. Jag hade inte förberett eller övat på 
att spela en introduktion i förväg men jag gick hela tiden in med attityden att inget är fel. Det 
resulterade i en basintroduktion som jag är väldigt nöjd med. Det kändes som att jag var helt ute och 
cyklade medan jag spelade men jag ignorerade den känslan och fokuserade istället på hur kul det var 
att få spela mina låtar med ett så bra band. När jag lyssnade på inspelningen efteråt blev jag positivt 
överraskad när jag till min förvåning hörde att det lät bra. Som ett litet sidospår kan jag skriva att en 
grej jag lärde mig av den introduktionen, det var att ingen vet hur musiken vill komma ut. Inte ens vi 
själva som musiker. Jag tror att jag vill att det ska låta på ett sätt men när det låter på ett annat kan jag 
mycket väl tycka att det låter bättre. Dessutom så är det bara jag själv som musiker som vet vad som 
rör sig i mitt huvud vid själva tillfället av skapande. Jag är fri att försöka lura publiken om jag vill. Om 
det är något under konserten som jag blev riktigt nöjd med så är det den här kompositionens B-del. 
Den fick så många olika skepnader men ändå bibehölls den ursprungliga klangen. Överlag är jag nöjd 
med presentationen av låten trots några hemliga partier under solodelarna. Det talar för att filosofin 
kring NoMurphy förmodligen har färgat av sig på mitt sätt att hantera musiken. Tidigare hade jag 
troligen inte alls känt mig lika bekväm med vissa saker som hände under framförandet men nu kände 
jag mig lugn och samlad rakt igenom. 

Efter det så var det dags för mellansnack vilket för mig är ett problemområde. När jag tidigare har 
hållit i mellansnack för NoMurphy så har det inte blivit särskilt lyckat. När jag skulle presentera Filip 
Ekestubbe på Vintervikens Jazzfestival så råkade jag peka med micken mot honom så att inget av det 
jag sade hördes ut i högtalarna vilket jag kom på samtidigt som det hände. Därför kändes 
mellansnacket som ett extra känsligt moment. Av den anledningen var jag redan i förväg inställd på att 
ta det lugnt och inte stressa upp mig i onödan. När jag har sett filmen i efterhand så tycker jag att det 
gick helt okej men i framtiden ska jag tänka på att tala lite högre och tydligare. En annan sak jag 
kommer tänka på är att inte spänna mina axlar lika mycket. Det är ändå viktigt för mig att musiken och 
musikerna presenteras på ett respektfullt vis. Om inte jag behandlar musiken och mina medmusikanter 
med respekt, eller är övertygad om det vi gör på scenen, så är chanserna förmodligen inte så stora att 
publiken kommer att göra det heller. 

The  Mighty  Sword  
Efter att ha presenterat bandet och låtarna så fortsatte vi med en låt skriven av pianisten Joey 
Calderazzo som heter ”The Mighty Sword”. Vi valde att spela den eftersom det är en låt som vi har 
jammat och lekt med mycket under våra repetitioner. Låten har en udda form men välbekanta 
harmonier vilket gör att en tvingas spela andra saker än vad en brukar fast i en välbekant kontext. Det 
är något som jag tycker är väldigt spännande och det är också något som jag eftersträvar med mina 
egna kompositioner. Det blev en del misstag med formen men det gjorde mig ingenting för allt jag 
upplevde var glädje över att spela. Dessutom så upplever jag att det finns en nerv i när det inte blir 
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som  vill och jag anammar därför utmaningen att utsätta mig och mina medmusiker för risker. Det 
hade jag inte vågat göra i alla sammanhang men eftersom vi tillsammans som grupp hade byggt upp 
känslan av att allt är rätt så fanns ingen rädsla. Jag tror inte heller att publiken uppfattade vad som gick 
snett eftersom vi själva lät det passera som att det var någon större händelse. 

Looking  down  the  rabbit  hole  (Blues  nr.3)  
Nu hade vi äntligen kommit till min favoritkomposition, ”Looking Down The Rabbit Hole” som fick 
sin titel då den fick mig att tänka på Walt Disneys tecknade filmversion av Charles Lutwidge 
Dodgsons – mera känd under pseudonymen Lewis Carroll - ”Alice i underlandet”. Det blev också den 
versionen som jag är mest nöjd med från konserten. Vi hade spelat den ganska mycket innan så den 
satt säkert hos alla i bandet. Trots det så blev den väldigt annorlunda från alla versioner vi tidigare har 
spelat. Jag kände att vi fick till alla byten i taktart och harmoniskt tempo på ett bra sätt. Framförallt 
blev jag glad av höra soundet på den öppna E-pedalen då jag verkligen upplever att bandet klingar fullt 
ut tillsammans. Jag är nöjd med tagningen rakt igenom vilket gör mig glad eftersom jag nästan aldrig 
har känt den känslan någonsin. Jag tror att det har mycket att göra med att formen blev så pass stark i 
sin framåtrörelse, jag upplever det som att den aldrig stannar upp. Det är något som jag önskar att jag 
kände med alla mina låtar. En stark form gör att det känns som att en inte behöver göra något mer än 
att belysa den för att det ska bli musik. 

The  Duck  
Nu hade vi kommit fram till konsertens sista nummer ”The Duck” och jag bestämde mig för att ta till 
orda en sista gång. I retrospekt gick det bra även denna gång men återigen vill jag skriva att till nästa 
gång så ska jag lära mig att tala tydligare och mer kraftfullt. Den sista låten är som tidigare nämnt 
inspirerad av trumslagaren Billy Higgins och den så kallade ”boogaloo”-stilen. Låtens titel syftar dock 
även på ett fotografi som jag har tagit på min far när han sitter vid en sjö med två ankor. Jag såg den 
bilden framför mig när jag lyssnade på inspelningen från första repet av låten och det blev således en 
hemlig hyllning till min far. Min pappa har varit en enormt stöttande kraft genom mitt musikaliska liv 
och har betytt oerhört mycket som bollplank. Han är inte rädd för att säga hur han upplever saker och 
ting vilket har jag gjort att jag alltid fått intressant och bra respons på mina frågor och min musik. Det 
kändes som att det var läge för Filip att få starta upp låten. Instruktionen han fick av mig var: ”Tänka 
gospel, typ Ray Charles eller nåt annat gött!”. När han sedan spelade sitt intro fick jag en känsla för att 
vi skulle ha tamburin så jag lutade mig över till Karl-Henrik och bad honom börja med ett tamburin-
groove. Tillsammans började vi groova på basgången. Vi väntade alla på att Johan skulle komma in 
med temat men han tog sin tid vilket var väldigt lyckat eftersom det gjorde att groovet hann blir tydligt 
etablerat och kunde gå tillbaka en aning under temat för att sedan växa igen under solodelarna. När 
konserten slutligen var över kände jag mig enormt lättad och tacksam för mina medmusikanters 
insatser. 

Lärdomar  
Evenemanget flöt i sin helhet på bra förutom att början och slutet på Emmas konsert inte kom med på 
film. Jag tyckte att det var väldigt roligt att arrangera en konsertkväll på det här viset. Det känns som 
en grej som jag kommer att vilja göra flera gånger. Framförallt i tider när uteställen inte riktigt vill 
betala för levande musik. Jag tror också att det går att göra en ekonomisk vinst på den här typen av 
evenemang om en går ihop flera band och ser till att det blir en trevlig fest efteråt. Jag har dock lärt 
mig att en ska planera noggrant för ljudinspelning och filmning av konsert då det är en syssla där en 
saknar rutin som musiker. En tanke jag också hade efter att hela evenemanget var över att det kanske 
nästan handlar mer om hur man framför en låt än vad som faktiskt är skrivet. 

Som kompositör lärde jag mig att det viktigaste i slutändan är vad musikerna gör av det som står på 
pappret. Att komponera handlar således om att genom ett medium – förslagsvis noter – förmedla för 
en musiker vad det är en hoppas ska hända eller i alla fall skapa en kontext för musikern att verka 
inom. Det betyder att en har enormt mycket att vinna på att ta hänsyn till vilka en skriver för. Och det 
är en sak som gör att jag tror att jag kommer fortsätta med No Murphy i framtiden, att jag har lärt mig 
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så mycket mer om hur alla i bandet spelar. Jag har också börjat förstå hur färgad jag är av mina tidiga 
upplevelser av musik. Det är något som jag skulle vilja gå tillbaka till i framtiden och utforska mer. 
Jag tror att det går att finna mycket glädje där. 

Epilog    

I framtiden vill jag spela in skivor med No Murphy och att vi ska åka ut och spela tillsammans. Det 
kommer att var en utav mina främsta fokuseringspunkter efter att jag slutar på KMH. Jag tar också 
med mig lärdomar om att jag inte ska vara så rädd för att visa upp saker som jag har skapat. En skall 
vara stolt över ens alster och tänka att de är värdefulla konstverk som förtjänar respekt. Målet att skapa 
ett forum där inga fel tillåts vara fel upplevde jag att vi närmade oss. Vi tog våra motgångar med en 
mycket större tålmodighet och lugn än vid projektets slut än vad vi gjorde i början. 

Avslutningsvis en ny tanke jag har fått om komposition: 

Om musik handlar om kommunikation så handlar komposition inom jazz om vilket ämne som skall 
kommuniceras. Det är sedan upp till musikerna att kommunicera en slutsats. Så skulle man i vart fall 
kunna sammanfatta min syn på vad jag har försökt gör med det här projektet. Låtarna har hela tiden 
varit tänkta att skapa intressanta utrymmen för oss att kunna skapa och leka inom. 

Källor  

Välkommen till förorten, The Latin Kings, Warner 1994 

Chameleon, Herbie Hancock, Columbia 1973 

The mighty sword, Joey Calderazzo, Sunnyside 2010 

Coltrane plays the blues, John Coltrane, Atlantic 1962 
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Bilagor  

Notbilder  

Ballad  nr.  2  
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Blues  nr.  1  
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Blues  nr.  3  
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