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Projektbeskrivning  
Syftet med mitt examensarbete är att göra en sammanfattning av vad jag jobbat mest med under min tid på Kungliga
Musikhögskolan och att utveckla min musik och mina band ytterligare. Jag vill utmana mig själv och höja ribban på
min kunskapsnivå genom att skriva musik, arrangera blås, hitta ny repertoar, testa nya konstellationer inom grupperna
och vara både producent, musiker och kompositör.
Konserten ägde rum 9/3 på Teater Pero och konserten framfördes i två set. Första setet spelades av bandet TLE och
repertoaren bestod av mina kompositioner varav tre låtar hade blås-arrangemang. Stilen förklaras bäst som modern
jazz med lekfulla kontraster. Andra set spelades av Thou Shalt Swing där repertoaren vanligtvis består av 30 och 40talets franska swinglåtar skrivna av Django Reinhardt och Stéphane Grappelli, men vid detta tillfälle spelade kända
och okända jazzlåtar som vanligtvis inte ingår i jazz manouche-repertoaren. Båda banden varierade i antal musiker på
scen under setets gång.
Jag ville inte vara på skolan utan i en lokal som jag hyrde själv just för att få känna på rollen som producent. Jag
ansvarade för:

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Nio musiker/ två band
Reptillfällen/genrep
Egenskrivet material
Ny repertoar med jazzstandards som passar jazz manouche-stilen 1
Hyra av lokal/mailkontakt med teatern
Ljudtekniker
Ljustekniker
Videoinspelning
Ljudinspelning
Biljetter/kontakt med biljettkassan
Fika och mat till musikerna, ljud och ljusteknikern
Städning efter konserten/låsning och nedsläckning av teatern efter konserten
Affisch och programblad

Mina  förväntningar  
Jag vill framföra fyra låtar med TLE kvartett och utöka till TLE sextett på de tre sista låtarna. Bandet består av mig på
fiol, trummor, kontrabas, barytonsax/basklarinett, trumpet och piano. Planen är att skriva fyra nya låtar och använda
tre gamla låtar varav minst tre låtar skulle ha blåsarrangemang. Jag vill utforska trestämmig melodi, olika klanger
mellan instrumenten och helt enkelt lära mig hur denna sättning kan låta på bästa sätt i mina låtar. Målet är att ha sju
låtar till examenskonserten varav fyra ska vara nyskrivna.
Med Thou Shalt Swing vill jag framföra åtta låtar som ursprungligen varierar stilmässigt men som kan spelas i jazz
manouche-tappning. Jag vill ha med allt från moderna jazzlåtar till Edvard Griegs ”Solveigs’ sang” och värmländsk
folkmelodi. Förväntningen är att testa helt nytt material med hela gruppen och göra om låtarna till våra, utifrån den
speciella konstellationen på två gitarrer, fiol och kontrabas. Jag vill utforska andra ackompanjemang än den typiska

1

En särskild stil inom swing som uppkom när den amerikanska jazzen kom till Europa på 20-talet och blandades
med den romska folkmusiktraditionen. Stilbildaren hette Django Reinhardt och han startade den franska
kvintetten Hot Club de France år 1934 tillsammans med b.la Stéphane Grappelli. Musikstilen kännetecknas av
den speciella konstellationen bestående av två till tre gitarrer, kontrabas och fiol.
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”La pomp”, 2som är gitarristernas traditionella sätt att kompa inom jazz manouche, och använda annat komp i några
låtar.
Jag tänker att det är ett ypperligt tillfälle att spela med båda mina band som för övrigt skiljer sig mycket stilmässigt.
Jag vill visa upp mina olika sidor som musiker och improvisatör. I TLE finns ett modalt utgångsläge för
improvisationen och i Thou Shalt Swing är improvisationen utifrån ett ackordschema och tänket blir annorlunda
gällande fraser, sväng och tempo.

Min  musikaliska  bakgrund  
Vid 7-års ålder tog jag min första fiollektion hos en klassisk fiollärare i Elverum, Norge. Under hela min
uppväxt fick fiolen och fotbollen lika stor del av min tid men oftast prioriterade jag fotbollsmatcher framför
konserter. Jag hade ingen disciplin när det gällde att öva utan tog upp fiolen när jag kände för det.
Jag fick min första idol när jag som 10-åring lyssnade på en cd-skiva med
violinisten Vanessa Mae. Hon spelade klassiska stycken i pop-arrangemang med
t.ex. trummor, gitarr och bas. Jag hade aldrig hört något liknande och tyckte detta
var oerhört häftigt. Gränserna mellan pop och klassisk musik sprängdes i mina öron
och jag drömde om ett framtida band som inte gick i de traditionella klassiska
fotspåren.
Jag flyttade till Ulricehamn, Västra Götaland, som barn och fortsatte med
fiolspelandet, dock inte alls med någon framtida dröm om att bli musiker. Jag var
nära att sluta spela när jag var 15 år och ville hellre söka fotbollsgymnasiet än
Estetiska programmet/musik men lyssnade tillslut på mina föräldrars kloka råd om
att ge musiken en sista chans. Väl inne på mitt andra år på musiklinjen hittade jag
min grej; improvisationen, källan till min inspiration och spelglädje.
Mitt allra första minne av improvisation var när vi fick besök av studenter från en folkhögskola under andra
året på gymnasiet. Vi skulle spela upp Let it be (The Beatles) och de skulle ge oss konstruktiv kritik på
framförandet. Jag hade glömt mina noter och ville därför inte spela men blev ombedd att spela ändå och om
jag inte mindes hur jag skulle spela så fick jag spela utifrån det jag hörde i mitt huvud. Jag var extremt
ängslig inför detta men det slutade med succé och jag släppte noterna för första gången. Jag lyckades
genomföra låten med improviserade melodier. Det var en fantastisk upplevelse. Jag blev inspirerad och
började improvisera bakgrundsstämmor på klassens skolkonserter.
Min far är trummis och har alltid spelat jazzskivor i bilen, i hemmet och tagit med mig på konserter. Jazzen
fanns alltid nära till hands under hela min uppväxt men jag var dock aldrig riktigt intresserad. Jag höll mig
till den klassiska fiolskolan, pop och RnB i hörlurarna och till fotbollen på fritiden -tills den dag då jag fick
prova på att improvisera. Mitt hjärta hittade hem.
Sommaren mellan andra och tredje klass på gymnasiet följde jag med en kompis till en nybörjarkurs i Jazz
och Improvisation i Falkenberg. Kursen var det mest fantastiska och inspirerande som hade hänt mig
musikaliskt någonsin. Ola Bengtsson som var en av lärarna på kursen tipsade mig om en jazzfiollärare vid
namn Jan ”Janka” Johansson som bodde i Karlstad. Efter sommaren tog jag tåget upp för att få min första
lektion i jazz. Mötet med honom var avgörande för mitt val av musikalisk väg och jag fick tillskickat
material i posten resten av året som jag jobbade med på egenhand. Jag startade en duo under namnet Piano
Arco, började ta sånglektioner i jazz, slutade i barockensemblen och debuterade inom improviserad musik på
en konsert där bandet spelade ett plankat hiphopbeat och jag solade hela låten igenom med hatt och
bakgrundsdansare.

2

”La Pomp” är ett sätt att ackompanjera på gitarr inom stilen jazz manouche. Man spelar varje slag men
markerar endast andra och fjärde slaget.
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Jan ”Janka” Johansson tipsade mig om Ingesund Folkhögskola och att jag skulle få undervisning av honom
om jag gick där. Jag sökte dit med mina få inlärda jazzstandards, kom in och stannade där i två år. Jag
spelade i olika jazzensembler och lärde mig verktyg för att kunna improvisera och spela jazz enligt
traditionen. Jag var så gott som nybörjare och hade lite svårt för att släppa den klassiska delen just för att det
kändes ”rätt att fortsätta spela klassisk musik för teknikens skull”. Därför hade jag under mitt första år
klassisk fiol som bi-instrument. Janka tyckte inte att mitt sound lät tillräckligt ”skitigt” så kort därefter
slutade jag helt och hållet med klassisk fiol. Vilket var en stor lättnad.
Åren på Ingesund Folkhögskola var mycket utmanande då jag fick sadla om helt och hållet när det gällde
sväng, timing, gehör, tonbildning och framför allt att släppa kontrollen och hänge mig åt musiken och släppa
noterna. Det var också utmanande att hitta min roll i en ensemble just för att fiol är så ovanligt och inte
särskilt ljudstarkt. Jag var ovan med formerna på jazzlåtarna och alla Q:er var nytt för mig. Jag minns att
själva uppbyggnaden av solon och avslutande också var svårt att förstå i början.
Min tid på Ingesund var väldigt betydelsefull och jag övade som aldrig förr. Jag utvecklades mycket och
bestämde mig efter andra året, med hjälp av min fars stöd, att satsa på musiken och jazzen. Jag ville gå på
jazzmusikerlinjen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Jag kom in på Kungl. Musikhögskolan efter tredje provspelningen och hade då hunnit med två år på
folkhögskola och ett jobb-år efter gymnasiet. Min enda erfarenhet av att spela i en fast konstellation var med
popbandet Pompejius som släppte en cd i 2012. Annars var jag med i folkhögskolans olika jazzensembler
och tidigare på gymnasiet var jag med i olika orkestrar, barock-ensemble på kulturskolan och Borås
stråkorkester.
Kungliga Musikhögskolan blev ett stort kliv framåt i min utveckling och en milstolpe. Jag hade aldrig startat
ett band på riktigt och knappt spelat i fasta jazz-ensembler. Redan i september första terminen skulle vi alla
starta var sitt projekt. Jag var känslomässigt kaotisk och nervös. Jag kände ingen och hade precis flyttat till
huvudstaden.
Ett nytt kapitel i mitt liv hade precis startat.

Rollen  som  violinist  i  en  ensemble  
Fiol är inte vanligt i jazzsammanhang. Det finns några få som är kända t.ex. Svend Asmussen, Didier
Lockwood, Jean Luc Ponty och Stéphane Grappelli men det finns inget överflöd av jazzviolinister. Det finns
ingen given plats för fiol i jazzen (förutom i jazz manouche, Django Reinhardts musik) så för mig har det
varit utmanande att hitta min roll i ensemblespel, både musikaliskt och på ett personligt plan.
Ofta har jag placerats tillsammans med blåsinstrumenten men alltid kompromissat eller hittat ett eget sätt att
lösa vissa problem som kan uppstå, t.ex. vissa fraser som kan vara mycket svårare att spela på fiol än för en
saxofonist eftersom instrumenten är stämda olika. Fiolen är stämd i kvinter och hoppen mellan intervaller ser
olika ut på en fiol än på en saxofon. Ingen har riktigt kunnat ge mig tekniska tips på stråkföring eller
fingerplacering på plats i en ensemblesituation. Detta har gjort att jag själv tagit reda på bästa möjliga sätt att
hantera sådana problem genom att läsa i böcker, tittat på youtube-videos, testat mig fram osv.
Jag har också placerats tillsammans med kompet. Senast för några dagar sedan spelade jag i ett storband där
min stämma hade mer gemensamt med basen och pianot än med resten av bandet och därför hamnade jag
bredvid dem, fastän min stämma hade många likheter med blåssektionens stämmor. Samtidigt som jag skulle
vilja vara en del av blåssektionen så är det kul att få pendla mellan både melodiinstrument-rollen och
ackompanjemang-rollen.
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Fiolen är inte ett ljudstarkt instrument men jag har lyckats få det att bli det. Jag har testat en mängd olika
mikrofoner genom åren och haft problem med rundgång och dåligt ljud. Tillslut hittade jag lösningen som
jag kör med idag. Det är en Schertler Stat-V kontaktmikrofon som blandas med en DPA mikrofon i en
Yellow Blender Preamp (Schertler Stat). Då får jag ett ljud med naturlig topp, mer kropp och bas. Fiolen
hörs bra utan rundgång och det blir mer bekvämt både för mig musikaliskt och för de andra musikerna i
ensemblen.
Människors första intryck av jazzfiol är att det är annorlunda och häftigt, nästan exotiskt. Men min erfarenhet
är att de flesta uttalar sig så men sedan övergår nyfikenheten till osäkerhet och nästan lite rädsla. Jag har
upplevt sammanhang där människor vill ha med blås utöver mig just för att jag spelar fiol, för att förstärka
mig, även om det är jag som spelar melodi. Det jag menar är att det känns som att många väljer det
traditionella framför det otraditionella och där jag i vissa fall hamnar i kläm. Ibland har jag fått bevisa att jag
som violinist kan ta samma roll som en blåsinstrumentalist. Visst skiljer sig soundet mellan fiol och blås men
som violinist kan man göra det samma som en blåsare; spela solo, bakgrundsstämmor, effektliknande ljud
och melodi. En violinist kan även spela dubbla strängar. Vissa kan inte ens föreställa sig vad min roll är och
frågar rakt ut vad jag egentligen gör. Hur jag spelar och vad. Mitt svar är att jag gör som alla andra
melodiinstrumentalister; spelar solo, spelar melodi och bakgrundsstämmor över ackord.
Fördelarna med att spela ett instrument som inte är det traditionella jazzinstrumentet är att min musik skiljer
sig från mängden. Fiol är sällan förekommande i jazzsammanhang och jag har inte så många att jämföra mig
med. Jag har uppfattat att en del människor inte kan ge mitt spel så mycket kritik heller, för många har inget
att jämföra med förutom sitt eget tycke och smak. För många är det till och med första gången de hör fiol i
jazzsammanhang.
Att hitta min plats på det personliga planet handlar mest om att hitta tryggheten i det jag spelar och tro på
det. Det finns inte så många ideal soundmässigt och det kan vara befriande men samtidigt krävande. Jag har
inte så mycket att luta mig mot förutom att hämta inspiration från det lilla som finns och andra
instrumentalister bakåt i jazzhistorien fram tills idag.
Jag har verkligen fått utrymme att testa mig fram och experimentera i ensemblespel på Musikhögskolan. Jag
är evigt tacksam för alla inspirerande lärare och att Kungliga Musikhögskolan trodde på mig och lät mig
studera under deras tak. Varken jazzfiol-lärare eller tidigare erfarenhet av studerande jazzviolinist fanns när
jag började men nyfikenheten segrade och jag är oerhört nöjd med min utbildning.

Improvisation    
Min idé kring improvisation är att använda mig av kontraster och energier. Tension – release är ett bra motto
för mig. Grunden för en välfungerande improvisation i grupp är att varje musiker är lyhörd och följsam
gentemot varandra. För mig handlar det om att mötas i musiken och skapa något tillsammans. Jag brukar
jämföra det med att bygga ett sandslott tillsammans och närsomhelst kan det rasa om inte alla hjälper till. Eller
så ska slottet rasa i slutändan som en kontrast eller som en höjdpunkt i improvisationen. Allt kan hända.
För mig handlar improvisation om att reagera på det som händer i stunden, att uttrycka sina impulser i toner
och ljud eller svara på andras impulser. Förhållningsättet till improvisation kan variera, tycker jag, beroende på
vilken miljö man befinner sig i. Antingen ska man följa ett ackordschema och då kan man ha vissa ramar i
form av skalor och ackord att hålla sig inom. Eller så kan det handla om ett visst tonförråd eller ett modus och
då tycker jag att man kan tänja på gränserna ännu mer. Jag tycker det känns friare och hjärnan är mindre
upptagen med att navigera igenom ett ackordschema. Är det helt fri improvisation så finns inga ramar utan då
är det desto viktigare med en riktning i det man spelar. Att försöka skapa en form, närmare en röd tråd utifrån
ens känslor, tankar och impulser.
Att lyssna till det som händer i rummet är också viktigt. Att flytta fokus från mitt egna spel till vad de andra
faktiskt gör. Annars kan man inte uppfatta vad de andra spelar. Jag har den senaste tiden jobbat med detta och
det ger ett bredare spektrum av idéer i musiken.
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Ibland behövs kontraster för att skapa spänning, som t.ex. att spela tvärt emot vad som står eller tvärt emot vad
de andra gör. I andra tillfällen passar det att stryka musiken medhårs och vara följsam. Allt bestäms egentligen
i stunden och det härliga uppstår när man helt och hållet hän-ger sig till musiken och inte tänker. Att våga ta
risker och ta chansen när den kommer. Våga tro på att man hittar tillbaka om man ger sig ut på villovägar i
musiken.
Jag har också märkt hur tankar sätter stopp för improvisations-flödet. Har jag den minsta lilla tanken om att
spela på ett visst sätt så blir jag stel och ofokuserad. Då tappar jag magin och gnistan som jag inte riktigt kan
förklara. När hjärnan får vara fri från tankar så uppstår ett flöde som liknar en fors. Man öppnar upp dörren för
alla idéer och kreativiteten bubblar. Detta tror jag inte bara beror på mental övning utan också fysiologiskt i
hjärnan. Jag har hört att improvisation får hjärncellerna att producera nya nervtrådar som kallas synapser.
Denna utveckling gör att man blir mer och mer kapabel att uppfatta saker i stunden och följa impulser.
I mina egna låtar gillar jag att improvisera över både en pedal/ett modus och över ett ackord-schema. Det är
tillfredställande att inte hamna i de gamla spåren vilket är lättare hänt när jag spelar över ackordscheman än
över friare delar. De andra musikernas impulser är för mig näringen i jorden som får blommorna att växa. Det
är så himla viktigt att lyssna till varandra i bandet och tillföra rätt saker vid rätt tidpunkt. För mig är
byggstenarna i improvisation att våga invänta, lyssna, ta en riktning och bygga upp intensiteten sakta men
säkert.
I jazz manouche är det lätt hänt att ösa på med hela ens tonförråd. Helst på samma gång. Det är en sådan stil
som i grunden är baserad på virtuost spel och show-off. Utmaningen här blir att invänta och skapa melodier,
utveckla en idé till olika fraser. Det finns ett visst ton-material som ska framhävas i jazz manouche, t.ex. dimarpeggion och treklanger. Idealet är att spela fort och mycket men mitt mål är att spela mer luftigt och kunna
välja mina små melodier i rasande tempo och spela mer oväntat i form av toner som känns utstickande och
skapar spänning.

Process  
Själva låtskrivandet började redan i mars 2015 inför musikfestivalen New Sound Made3. Jag hade precis
startat bandet TLE och bestämt mig för att börja komponera musik. Jag skrev fem låtar vilket är mitt livs
första egenskrivna jazzlåtar och tack vare dem så hade jag lite material färdigt till examenskonserten.
Sommaren 2015 började jag fundera på hur jag ville lägga upp min konsert. Jag kom fram till att jag ville visa
fler sidor av mig som musiker och valde därför mina två band; Thou Shalt Swing som spelar 30-tals swing och
TLE som spelar modern jazz komponerat av mig.
Planen var att skriva en låt i månaden med start i september. Jag gjorde In This Moment i september men den
blev den första och den sista låten jag skrev den hösten. Jag hade helt enkelt för mycket att göra i september
och oktober och hade en del spelningar så jag hade varken fokus eller inspiration till att komponera musik. Jag
började dock spåna på vilka låtar jag ville spela med Thou Shalt Swing.
Det var först i december som jag verkligen tog tag i examenskonserten. Jag satte igång med
blåsaarrangemangen och under jullovet bestämde jag setlistan för Thou Shalt Swing. I januari började jag öva
på alla låtar och hade första repet med Thou Shalt Swing den 29/1 och med TLE den 3/2. Alla låtar var i
princip klara till första repet förutom triolåten Interlude som blev klar i mitten av februari.

3

En festival som arrangeras av jazzstudenter på musikerprogrammet varje år. Senaste åren har den ägt rum i
mitten av maj på Kägelbanan på Mosebacke. Musiken varierar genremässigt och det är endast studenter från
Musikhögskolan som uppträder.
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Jag var oerhört stressad och jobbade väldigt intensivt för att få ihop allt inför repen. Jag hade heller inte riktigt
planerat in tid för egen övning på alla låtar vilket stressade mig ännu mer. Det blev en mycket intensiv period
men lärorik och rolig.

Medmusiker  
Medmusikerna har jag valt efter noggrann eftertanke. Jag har valt ut folk som jag kommer vilja spela med i
framtiden, som tar ansvar, är ödmjuka och som stärker mina bästa sidor. Med sådana musiker känner jag mig
mest bekväm både som bandledare och musiker. För mig är det väldigt viktigt att man har en öppen
kommunikation och är helt ärlig. Det är enormt viktigt att vi kan mötas i musiken och är lyhörda gentemot
varandra. Musik växer av kreativitet och positivitet och det strävar jag efter. God stämning i bandet är
verkligen A och O. Jag har lärt mig av mina erfarenheter att ta upp problem så fort det inträffar och lägga allt
på bordet. Negativitet stjäl så mycket energi från ens skapande så det går bort. Ett band är så mycket mer än att
bara spela musik ihop. I mina band ska det vara tillåtet att göra fel. Missuppfattningar i musiken är snarare en
möjlighet att skapa något nytt än att stanna upp och kalla det för fel. Bland det roligaste är när musiken lever
av sig självt och alla följer flödet oavsett vart det är på väg, genom missuppfattningar och felspelande till något
fantastiskt.
TLE (förutom mig):
Tobias Johansson – piano
Oskar Mattsson – trummor
Johan Lindbom – kontrabas
Gäster:
Joel Karlsson – barytonsaxofon och basklarinett
Michael Sjöqvist – trumpet
Thou Shalt Swing (förutom mig):
Joakim Sandgren – gitarr
Albin Vesterberg – gitarr
Daniel Forsberg – kontrabas

Låtskrivande  
När jag skriver musik så har jag använt mig av olika metoder. Den ena är att göra melodi och ackord vid piano
och arra vid ett senare tillfälle med bandet. Den andra metoden är att hitta ett groove jag gillar och utveckla
melodi och form utifrån det. Jag kan också sitta med fiolen och enbart skriva melodi och ackord/arrangemang
senare. Jag arrangerar blåsstämmorna efteråt när låten är klar, annars blir det för rörigt för mig. Det är lättast
för mig att skriva blåsstämmor i Sibelius med pianot nära till hands.
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Jag använder mig också av inspelade idéer på telefon eller hämtar inspiration från andra band och deras musik.
Jag har lyssnat mycket på Ola Kvernberg Trio4, Brad Mehldau Trio5, Per ”Texas” Johansson6 och Esbjörn
Svensson Trio7.
Låtskrivandet har också inneburit en hel del stress och press. Jag ville verkligen skriva bra musik inför
examenskonserten men i och med pressen så dog lite av inspirationen. Jag fick faktiskt pressa fram det mesta
och tvinga mig att sätta mig ner och skriva in i kalendern när det var dags att fila på låtarna. Jag tror att det tog
emot så pass mycket för att jag var rädd att misslyckas. Hela konceptet med examenskonsert är ju en stor
prestation som för mig var väldigt krävande.

Interlude  
Interlude var den näst sista låten jag skrev inför examenskonserten. Min vision var att starta hela konserten
med en stämningsfull låt på trio med effektpedaler och rökmaskin. Det blev tyvärr ingen rökmaskin men jag
lyckades skriva en låt som passade väldigt bra som öppningslåt. Jag fick även tag på en Strymon reverbpedal
dagen innan konserten för att få det härliga glittriga reverbet. Låten fick namnet Interlude just för att den
symboliserar en början, starten, ett frö som såtts och som ska växa. Den blev faktiskt som en liten meditativ
stund för mig eftersom mitt huvud var fullproppat av tankar om konserten, låtarna, publiken och familjen som
var där, men som sakta men säkert blandades in i musiken och försvann när koncentrationen tog överhand. Jag
skrev låten vid pianot och spelade bastoner samtidigt som jag sjöng fram melodin.

Jotunheimen  
Den här låten skrevs inför New Sound Made 2015 men spelades aldrig. Den har växt med tiden och blev en av
de finaste låtarna på examenskonserten. Jag lade till en ackordsvända för att skapa lite kontrast i det
genomgående tonförrådet D lydisk. Ackordsvändan blev också min station att improvisera över och det kändes
som att låten blev komplett. Just i den här låten har jag komp-rollen tillsammans med basen och pianot spelar
melodi. Det var ett medvetet val att kasta om våra roller och det blev därför (tycker jag) en mer intressant
version av låten. Jag har även ett fritt intro där jag använde mig av delay-pedal. Känslan jag försökte uttrycka
var frihetskänslan i de norska fjällen, storheten och det vackra i naturen.

4

Ola Kvernberg Trio. Folk. Jazzland; 2009

5

Brad Mehldau Trio. Day is done. Nonesuch Records; 2005

6

Per ”Texas” Johansson. Alla mina kompisar. EMI Svenska AB; 1998

7

Esbjörn Svensson Trio. Retrospective: The Very Best Of E.S.T. ACT; 2009
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Dreamland  
Den här låten pressades fram kl 05:30 en torsdagsmorgon. Jag skulle ha ensemblerep kl 10:00 och Peter
Danemo skulle ge oss konstruktiv kritik. Jag gjorde en A-del och en kort melodisnutt på B-delen. Danemo
tyckte att B-delen var perfekt som jag skrivit den men tipsade mig om att upprepa den korta frasen jag skrivit
men med variation. Den blev så himla bra och annorlunda så den fick namnet Dreamland. Känslan i låten är
lite busig men skoningslös och av någon konstig anledning så tänker jag på filmen Alice i underlandet. Rutigt
golv, speglar på väggarna, små dörrar och kaninhål här och var som man kan smita in i. Låten framfördes på
New Sound Made 2015 men inför examenskonserten arrade jag även blås till den och lade till ett saxofon-solo.
Modalt och härligt!

  
  
  
  
  
In  This  Moment  
Nuets låt. I den här stunden heter låten översatt till svenska och den skapades verkligen ur det
sinnestillståndet. Jag hade gett upp att försöka skriva en låt och satte mig vid pianot och lekte mig fram,
nyfiket, utan press och fördomar. Jag dömde inte mina tankar utan bara skrev. Låten gjordes på kanske en
timma. Blåsarret blev jag så himla nöjd med och det blev klart i januari. Fick bra tips av Peter Danemo
gällande stämföringen. Detta är också den enda låten med basklarinett och jag gillar verkligen soundet med
fiol, trumpet och basklarinett (eller barytonsaxofon) i stämmor.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Turbulence  
Turbulent, kaotiskt, lugna passager, hetsigt och energiskt. Turbulence skrevs för exakt ett år sedan inför New
Sound Made där den framfördes för första gången. Låten är ganska personlig och blev en ventil för känslor i
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uppror. Jag tycker att låten fick en helt annan kraft med blåsarrangemanget och det var särskilt kul att arra Bdelen just för att den är komplex och kraftfull. Resultatet blev i det stora hela en mer explosiv låt. Jag har
knappt arrat blås förut så det har varit en lärorik process att utforska vad som funkar bra och dåligt. Jag har lärt
mig mycket mer om stämföring och om blåsinstrument överlag.

Dear  Old  You  
Är skriven direkt från hjärtat och den skrevs först i en halvdålig version som jag ville testa med Thou Shalt
Swing för att höra åt vilket håll den ville. Efter ett par genomspelningar fick jag några idéer och gjorde klart
den efteråt. Det fattades en ballad i andra set och jag hittade ingen jag tyckte passade så därför valde jag att
skriva en egen. Låten blev verkligen pricken över i:t och följde setlistans röda tråd. Stilmässigt är den här låten
helt olik de andra låtarna jag skrivit till TLE och har en helt annan form. Det var ett medvetet val att göra den
mer lik en jazzstandard just för att det passar bättre till jazz manouche-stilen. Först var det en vals men det
kändes som att den kvävdes och inte fick blomma ut så därför bytte jag till fyra fjärdedelstakt.
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Bandledare  
Under första terminen på Kungliga Musikhögskolan startade jag bandet Thou Shalt Swing. Det var första gången
någonsin som jag startade ett seriöst band och dessutom var bandledare. Det var oerhört nervigt och jag minns att jag
tyckte det var jobbigt men kul. Jag utvecklades väldigt mycket av rollen som ledare och stärktes som musiker. Jag
fick ta större ansvar och bestämma allt från rep-tider till material. Det var spännande att få bestämma vad vi skulle
göra och även hur det skulle göras. Jag är alltid öppen för förslag och gillar att bolla idéer med de andra musikerna i
bandet. Jag vill alltid att de tillför sina personliga tankar och idéer i musiken.
Det blev genast mer pressande när jag startade TLE och bara ville spela min egen musik. Då var jag tvungen att veta
hur jag ville spela mina egna låtar och det är inte alltid så enkelt. Samtidigt kände jag pressen från att vara bandledare
och normen om att ha koll och ha klara idéer och visioner. Utöver detta ville jag också skriva bra musik och det är
heller inte helt enkelt att släppa in andra i ens ”privata” musikskapande. Det blev påfrestande att både vara
kompositör, musiker och bandledare samtidigt. Detta har dock gått bättre med tiden i och med att jag har släppt lite på
de höga kraven kring dessa roller.
Att vara kvinnlig bandledare har bara varit positivt. Vi är tyvärr inte så många men folk är positiva och
uppmuntrande. De tycker det är kul och nästintill uppfriskande med en ung kvinna som bandledare i den annars
mansdominerade jazzbranschen. Visst har jag fått en del konstiga kommentarer men jag kan inte göra annat än att
fortsätta med det jag vill göra.

Konsertdagen  
Konserten var kul men allt ansvar jag hade innan och efter hade jag inte förberett mig på. Dagen började med
att teaterchefen talade om för mig att tiden för konsertens start var olika på teaterns hemsida och
Musikhögskolans konsertkatalog. Jag blev stressad och fick lägga tid på att ringa runt och få ordning på
missuppfattningen. Sedan hjälpte jag till att rodda upp, lägga ut mattor, sladdar, göra iordning mitt pedalbord
osv. Jag släppte in och ut mina nio musiker eftersom alla dörrar hela tiden skulle låsas och vi hade endast en
nyckel, den hade jag. Jag ansvarade även för kaffe och fika till alla inblandade och tog emot samtal från
familj och vänner. Jag skötte all kontakt med biljettkassan och skrev upp reserverade platser. Vi
soundcheckade i två timmar och lade lite extra tid på att få bra fiolljud. Jag hade även en dialog med
ljusteknikern och ljudteknikern om mina idéer kring sound och färg. Det blev så himla mycket mer
organiserings-arbete än vad jag hade trott samtidigt som nervositeten sakta men säkert smög sig på. Jag hade
även ett möte med alla inblandade för att förklara brandutgångar, in och utgångar mellan seten och i själva
programmet. Efter konserten blev jag överväldigad av alla människors positiva bemötanden och all beröm.
Bara att ta emot allt detta efter en total utpumpning var kul men också intensivt. Jag ville egentligen låsa in
mig på ett rum och tänka igenom vad jag precis hade varit med om. När alla hade gått återstod städningen av
lokalen; scenen, logen och publikplatserna. Jag fick som tur var lite hjälp men jag hade kunnat vara förutan
städningen…
Allt gick bra och smidigt under själva konserten. Jag är oerhört stolt av mina medmusiker och framförandet
av musiken. Jag hade velat göra allt en gång till förutom organiserings-arbetet, det får bli någon annans
arbetsuppgift nästa gång eller att vi är fler som delar på ansvaret.
Jag kan absolut tänka mig att jobba som producent framöver men inte samtidigt som jag har musikerrollen.
Det blir helt enkelt för slitsamt. Jag skulle kunna tänka mig att jobba med festivaler och större event eller
som projektledare inom kulturarrangemang. Jag tycker det är kul att leda projekt och att ha ansvar för att det
ska fungera. Jag är nog bra på att ha överblick över flera komponenter samtidigt och att organisera.
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Slutreflektion  
Hur  blev  det  i  verkligheten?  
Tanken var att bandet TLE skulle börja som kvartett och utökas till sextett men inledningslåten blev på trio. Jag fick
idén att skriva en triolåt ganska sent men gjorde det i alla fall för att kunna inleda konserten med en stämningsfull
öppningslåt. På det sättet uppkom triolåten och den är i princip skräddarsydd till situationen.
Den röda tråden genom TLE:s program var att bygga upp konserten från litet och intimt till en ljudstark och kraftig
ljudbild med blås. Jag ville variera låtarna i intensitet och konstellation, skapa så mycket variation som möjligt men
ändå så att det hängde ihop.
Kompositionerna som framfördes:
1.   Interlude – fiol, kontrabas och trummor
2.   Jotunheimen – fiol, kontrabas, trummor och piano
3.   Dreamland – fiol, kontrabas, trummor, piano, barytonsaxofon och trumpet
4.   In This Moment – fiol, kontrabas, trummor, piano, basklarinett och trumpet
5.   Turbulence – fiol, kontrabas, trummor, piano, barytonsaxofon och trumpet
Speltid 50 min. Min tanke var att första set skulle hamna på 45 min och att jag skulle anpassa antalet låtar efter det.
Jag trodde att sju låtar skulle bli perfekt men mina låtar var lite längre än planerat så då föll det sig naturligt med en
setlista med fem låtar.
Thou Shalt Swing varierade ännu mer konstellationsmässigt än TLE. Det var inte alls tanken från början utan jag blev
nog inspirerad av tankeprocessen gällande TLE:s program. Jag ville testa allt från duo-format till fullt band just för att
jag aldrig gjort det i den stilen. Jag skrev även en egen låt som heller inte var min ambition med den här delen av
projektet utan tanken var att endast komponera musik till TLE. Jag kunde nämligen inte hitta en ballad som jag tyckte
passade i programmet. Jag hade ingen lust att lära mig en ny ballad heller som någon annan skrivit, därför
komponerade jag det som fattades i programmet för att få en röd tråd. Det blev ingen Solveigs Sang eller värmländsk
folkmelodi utan låtarna jag kom fram till tyckte jag passade setets flöde och mina idéer om nya konstellationer inom
gruppen.
Gitarristernas komp varierade också mer än förväntat. Det blev fyra olika stilar inom ackompanjemanget och det
kändes fräscht och upplyftande i ett annars mycket återkommande ”La Pomp-komp” i de flesta swinglåtar.
Låtarna som framfördes:
1.   Caravan, Juan Tizol – fiol och gitarr duo
2.   The Kid, Didier Lockwood – fiol, gitarr och kontrabas
3.   Pent Up House, Sonny Rollins – fiol, gitarr, gitarr och kontrabas
4.   Dear Old You, Terese Lien Evenstad – kvartett
5.   The Cooker, George Benson – kvartett
6.   Spain, Chick Corea – kvartett
7.   Micro, Django Reinhardt (extranummer) – kvartett
Speltid 45 min. Programmet innehöll färre låtar än vad jag tänkt men låtvalen föll sig naturligt utifrån mina tankar om
intensitet, konstellation och stilmässig variation.
Jag är mycket nöjd med mitt genomförande av examenskonserten. Jag rodde allt i hamn och jag lyckades nå mina
mål. Det har varit en lärorik process som varit rolig men utmanande. För två år sedan kunde jag inte ens föreställa
mig att jag skulle ha examenskonsert på en hyrd teater med två egna band med några blåsarrangemang och sjuttio
personer i publiken. Hela resan från dag ett på Kungliga Musikhögskolan har varit berikande och jag tror att jag är
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bland de studenter i min klass som har haft brantast lärokurva. I början kände jag mig inte alls på samma nivå som
mina medstudenter men idag känner jag att jag kommit ikapp kunskapsmässigt och hittat mitt personliga uttryck som
musiker.

Vad  var  svårast  med  det  här  projektet?  
Det jag trodde skulle vara svårast med genomförandet av examenskonserten var att skriva låtar och arrangera
blås. Jag satte höga krav på mig själv och trodde inte att jag kunde arrangera stämmor. Men tack vare
handledartimmarna med Peter Danemo fick jag många bra tips på hur jag skulle tänka gällande stämföring.
Jag fick lyssna och se konkreta exempel på vad som inte lät bra och tvärtom. Han peppade mig och fick mig
att tro att jag kunde. Det betydde väldigt mycket att få testa mig fram och inte bli dumförklarad trots min
bristande kunskap på blåsarrangering.
Det som faktiskt var svårast och mest krävande var själva konsertdagen. Rollen som producent och musiker
är påfrestande just för att man inte bara kan fokusera på sitt framträdande. Att vara producent innebär att ha
ansvar för allt och se till att saker och ting klaffar. Detta gjorde att jag som musiker blev extremt tankspridd
och urladdad. Ingen gynnsam situation för koncentrationen inför framträdandet.

Vad  tar  jag  med  mig  från  examensprojektet?  
Det jag tar med mig in i framtiden från examenskonserten är att skriva fler låtar till Thou Shalt Swing i den
stilen. Det är roligare att blanda in åtminstone några egna kompositioner bland alla jazzstandards. Det blir
lite mer personligt och bandet blir mer unikt. Jag vill även fortsätta ta in ”ovanliga” jazzlåtar i repertoaren för
att vi alla utvecklas musikaliskt men också som en överraskning för lyssnaren. Jag vill arrangera mer blås på
mina låtar (TLE) och kunna skriva för en större blåssektion. En dröm vore att skriva för en hel orkester och
använda musiken i tv och film. Jazzinspirerad filmmusik. Jag vill kunna göra beställningsverk och skriva
låtar tillsammans med andra. Jag vill att låtskrivandet ska bli en större del av mitt utövande som konstnär.
Båda banden har utvecklingspotential när det gäller repertoar, konstellation och olika gäster Jag skulle även
vilja arrangera om kända låtar till TLE, kanske en låt av Björk eller något liknande. Det tror jag kan ge
lyssnaren en mer intressant live-upplevelse i vissa fall. Jag tror det uppskattas och får folk att känna sig mer
bekväma i lyssnandet, nästan lite mer inbjudande.

Vad  hade  jag  kunnat  göra  annorlunda?  
Jag hade kunnat starta en eller två månader tidigare med planerandet och låtskrivandet. Då hade jag fått flera
nya låtar till konserten och utnyttjat tiden maximalt. Istället lät jag rädslan styra och drog ut på tiden. Jag tror
att det tog emot för att jag visste hur omfattande projektet var och det skrämde mig. Jag ville inte misslyckas.
Men idag vet jag att ju snabbare jag tar tag i projekt, desto mer tid har jag på mig och det gynnar verkligen
kreativiteten.
Jag hade kunnat göra helt annorlunda val från allra första början. När jag började Ackis så bestämde jag mig
för att först starta ett band som hade ett tydligt koncept och som var ganska enkelt att genomföra och som jag
visste skulle generera spelningar. På det viset uppstod Thou Shalt Swing. Det var ett smart val tycker jag nu i
efterhand, att välja ett projekt med tydliga ramar som en trygg grund. Jag kände ingen, var ny i huvudstaden
och fick verkligen börja från scratch. Thou Shalt Swing blev min plattform att starta ifrån och vi har växt
tillsammans genom åren.
Jag ville starta ett band där jag kunde skriva egen musik. Jag saknade ett sammanhang där jag fick spela i
moderna forum och jag ville ta del av dagens jazz, min jazz. Jag ville utforska den sidan av mig som
kompositör. Jag såg även nya resurser hos mig själv och en tillgång som kunde generera spelningar på andra
scener och möten med nya musiker. Jag såg potentialen i projektet och i den sortens utveckling av mig
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musikaliskt. Jag valde musiker som jag verkligen ville fortsätta spela med framöver och TLE blev min andra
plattform att arbeta ifrån och jag är glad att jag vågade.
Dessa två val är bland det smartaste jag gjort. Jag går ut Kungliga Musikhögskolan med två projekt i handen
och har gjort grovjobbet på skolan med själva uppstartsfasen och allt jobb som hör till. Efter skolan kan jag
lägga all tid och kraft på förnyelse och utveckling av det som finns.
Jag hade kunnat satsa på att skriva eget material till Thou Shalt Swing istället för att spela ovanliga
standards. Det hade känts roligare att spela upp egna kompositioner i den här stilen. Anledningen till varför
jag inte valde att komponera även för Thou Shalt Swing var nog för att det kändes för mastigt. Hade jag
börjat redan efter sommaren så hade jag haft tid att komponera all musik åt Thou Shalt Swing.

Källan  till  kreativiteten  
Jag har alltid sagt att jag behöver deadlines för att kunna skriva musik. Efter denna erfarenhet tror jag att det
jag behöver är tid, lugn och ro för att komponera. Inte stress och press utan flödet uppstår när jag hittar
stillheten och nyfiket kan leka mig fram. Mycket kreativitet kommer när jag har hittat kranen, eller när jag
har ställt mig under duschen, symboliskt talat. Det gäller bara att hitta kranen och svaret är att den egentligen
finns där hela tiden, man måste bara hitta ett sätt att komma åt den. För mig handlar det om att tillåta mig att
vila i nuet och tro på den visdom som finns där. Ibland händer det och det är därifrån jag får alla mina idéer.
All kraft och visdom tror jag finns i stillheten, det rummet som inte befläckas av tankar.
”That’s been one of my mantras – focus and simplicity. Simple can be harder than complex: You have to
work hard to get your thinking clean to make it simple. But its worth it in the end because once you get there,
you can move mountains” – Steve Jobs8
Jag tror att nuet är ett sinnestillstånd där man inte påverkas av tankar. Det är stilla i huvudet och hela ens
fokus är på upplevelsen av det som händer just nu. Man tänker varken framåt eller bakåt utan upplever det
som händer just nu genom att se, lyssna, känna och lukta. Då finns ingen demon på ens axel som ber en att
oroa sig, älta saker eller som säger elaka saker om dig. Den är helt borta. Det är helt stilla i tankeströmmen
och man upplever lugn.
I nuet tror jag att man hittar ”kranen” till kreativiteten. Här finns flödet av idéer. Här finns källan till våra
briljanta uppfinningar, visioner, planer och impulser. Här finns visdomen, klarheten och kraften som ibland
glimmar till på ytan av havet fyllt av tankar. Det är inget fel med tankar men de befläckar oftast våra idéer på
väg upp till ytan, de kanske inte ens dyker upp. Den elaka demonen på ens axel kanske säger att alla ens
idéer är dåliga och fyller stillheten med tankebrus. I tankebruset hör vi inte våra briljanta uppfinningar,
visioner, planer och impulser utan hamnar längre och längre ifrån nuet. Då blir det svårare att skapa, komma
på idéer och få tillgång till kreativiteten. Då blir det jättesvårt att skriva musik.
Steve Jobs citatet tycker jag är en tolkning av stillheten och vart man hittar kreativiteten. Steve Jobs är en av
historiens främsta innovatörer inom kommunikations-teknik men vi har ändå något gemensamt; att komma
på nya idéer, skapa något nytt och att hitta ”kranen” till flödet.
Jag tolkar Jobs-citatet som att fokus och enkelhet är några av hans viktiga nycklar till flödet. Enkelhet kan
vara svårare att uppnå än det som är komplicerat just för att det enkla innebär en klarhet, som för oss är
8

Referens:

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/stevejobs416929.html
https://www.youtube.com/watch?v=xf2oGx1ZT5g
http://www.goodreads.com/quotes/445279-simple-can-be-harder-than-complex-you-have-to-work
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svårare att hitta i allt tankebrus. Man måste anstränga sig/öva upp fokusmuskeln för att kunna välja ”clean
thinking” (alltså att kunna välja att inte lyssna till sina tankar) i allt tankebrus och när vi väl har fått ett
klarare sinne så blir det enklare att komma i kontakt med skattkistan, nuets källa. Det är värt det i slutändan,
för har du hittat ett sätt att nå dit en gång, kan du hitta tillbaka och utföra mästerverk.
Det är dit jag ska. Till skattkistan. Till nuets källa. För att hitta kreativiteten och flödet i låtskrivandet och
komponera massor av musik. Jag kan inte vara i skattkistan konstant men jag kan lära mig att hitta vägen dit
snabbare och vara där oftare. Därifrån kan jag också få tillgång till fler impulser och idéer i improvisationen
och i mitt spel. Alla har vi denna förmåga men vi har bara inte lärt oss att hitta den.
Jag tror helt ärligt att Jesus hittade skattkistan, nuet, källan till all storhet. Han hade en ofantlig visdom och
klarhet inom sig och människor ville följa honom och ta del av hans visdom och kärlek. Han var en pionjär
och en kraft som folk aldrig förut skådat. Jag är inte kristen och detta kan låta provocerande, men jag tror att
Gud var hans ord för skattkistan. Där hämtade han alla visa budskap, kärlek, visdom, klarhet - allt som
människan trodde kom från en högre makt, något högre än människans förståelse. Nuet kan man inte förstå
utan bara uppleva.
Detta är bara mina egna spekulationer och jag tycker det är ett väldigt intressant ämne att reflektera över. Jag
har gjort det i flera års tid och det kanske är därför som jag drogs till musiken och improvisationen.
Tillståndet av total frid och stillhet får jag när jag spelar musik. Då finns bara musiken i mitt huvud och
improvisationen uppgraderar nivån på upplevelsen av nuet. Jag kan skapa slott och sagor i nuet utifrån min
fiol och känna extrem lycka och tillfredsställelse. Jag tror att man kommer i kontakt med ens rena kärna, så
som man föddes. Tittar du på ett litet spädbarn så tittar den nyfiket på omvärlden och upplever världen
genom att se, känna, lukta och smaka. Där finns ingen grubblare som är orolig över vad andra ska tycka om
en eller ett tankebrus som befläckar ens impulser. Små barn är den totala klarheten tills normerna kommer
ikapp och börjar forma en.
”If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I often daydream in music.
I cannot tell if I would have done any creative work of importance in music, but I do know that I get most joy
in life out of my violin” – Albert Einstein9
Det jag och Einstein har gemensamt är fiolen och att vi båda har hittat ett sätt att komma åt kreativiteten och flödet.
Dock var han något mer upplyst än mig... Många av hans idéer och revolutionerande teorier har visat sig stämma och
han var långt före sin tid. I citatet ovan tycker jag att han förklarar musikens betydelse väldigt bra och hur viktig den
är. Musiken är viktig för alla människor. Vi lärde oss språket på gehör och har alltid använt ljud som uttrycksform,
därför tror jag att musiken ligger oss så nära. Musiken är en väg till upplevelsen av här och nu och en plats där vi
känner frid och lugn.

9

Referens:

http://www.saturdayeveningpost.com/wp-content/uploads/satevepost/what_life_means_to_einstein.pdf
(s.113)
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Hela denna resa resulterade i min examenskonsert och den musiker jag är idag. Att vara musiker är en stor
del av min personlighet och jag har därför även stärkts på ett personligt plan. Jag har blivit mer trygg i mig
själv och i mina val. Jag har blivit mer självständig och lärt mig att nå mål genom hårt arbete och fullt fokus.
Allt går bara man ger det lite tid.
Examenskonserten var en bra ansats till första dagen i resten av mitt liv. Jag känner mig väl förberedd på
livet som frilansande musiker och jag är oerhört pepp på att komma igång. Självklart är det inte en dans på
rosor och jag är införstådd med att frilanslivet är tufft och att det inte alltid går att livnära sig på enbart
musiken. Jag litar på min förmåga att hitta jobb och tillfällen som ger mig det jag behöver. Jag tror starkt på
att så länge man följer sina drömmer så kommer man få det man behöver genom folk som attraheras av ens
energi och arbete, av universums kraft och slumpen som ibland kan kännas förutbestämd. Snöbollen har
precis börjat rulla och med den kommer många nya möten och samarbeten att dyka upp, tror jag.
Glöden i att musicera tror jag ligger i att ständigt vara nyfiken. Som ett spädbarn. Att aldrig stagnera och nöja sig med
det en kan och det en gör. Nöjd kan man vara men inte stanna upp i utvecklingen. Jag ser mig inte som en färdig
musiker efter denna utbildning och hoppas att jag aldrig tycker mig bli det heller.
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