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Jag vill börja med att tacka mina medmusikanter Simon Fransman och Peter Turesson som har gjort
det här projektet möjligt. Jag vill även tacka min familj, min sambo och min handledare Arne

”Basse” Hagström, för all hjälp och stöd de givit mig.
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Sammanfattning
Syftet med mitt projektarbete är att undersöka hur frånvaron av ackordsinstrument påverkar 
musikerna och musiken i en liten jazzsättning. Först intervjuades några basister för att ta reda på hur 
de tänker när de spelar med denna sättning. Sedan analyserade jag lite av musiken i ensembler utan 
ackordsinstrument. Jag utvecklade mitt eget spelsätt för att tydligt kunna framhäva harmoniken. 
Genom repetitioner med en jazztrio kunde jag belysa mina frågor: Vad händer med dynamiken och 
drivet? Vad händer med rollerna i ensemblen? Hur kan man hålla spelningen intressant? Vad händer 
med musikernas frihet? Något oväntat så visade det sig att det var drivet som påverkades mest. 
Dessutom kom man inte undan med lika mycket ”fulspel” som man kan göra i en vanlig sättning. På 
grund av det var vi tvungna att spela väldigt kreativt, vilket i sin tur ledde till en större frihet när vi 
väl fick till det. Jag tycker att det var fruktansvärt roligt och jag har verkligen utvecklats mycket av 
det här projektet. Jag uppmanar alla musiker att prova att spela med denna sättning (möjligen med 
undantag av ackordsinstrumentalister).
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Bakgrund
Jag har spelat bas sen jag var 14 år gammal och har spelat i en mängd av olika konstellationer och 
genrer. Under alla dessa år har jag aldrig gjort ett helt projekt utan ackordsinstrument som gitarr 
eller piano. Däremot har jag spelat trio flera gånger, men då har det varit blås, piano/gitarr och bas 
eller trummor, piano/gitarr och bas. Jag har flera gånger under en del av en låt till exempel ett solo 
eller ett intro spelat utan ackordsinstrument. Då har jag tyckt att det har varit väldigt intressant och 
roligt men samtidigt svårt och något jag känner att jag skulle vilja bli bättre på. 

Genom att ta bort ackordsinstrument så förändras rollerna i ensemblen. Det krävs att man antingen 
spelar harmoniken tydligt (genom till exempel walking) eller att man släpper den helt och spelar 
väldigt öppet. Jag skulle vilja lära mig att förmedla harmoniken på ett snyggt sätt utan att ha stöd 
från ackordsinstrument. Utöver det skulle jag vilja undersöka vilka aspekter, förutom harmoniken, 
som påverkas av frånvaron av ackordsinstrument.

Syfte
Syftet med mitt projektarbete är att utifrån ett basistperspektiv undersöka hur frånvaron av 
ackordsinstrument  påverkar musikerna och musiken i en liten jazzsättning. 

Jag ville, med en liten sättning  bestående av bas, trummor och trombon, utforska vilka fördelar 
respektive svårigheter som uppkom när man inte har tillgång till ett ackordsinstrument. Jag 
arrangerade inte låtarna i någon större utsträckning eftersom jag ville hålla dem öppna med 
fokus på improvisationen och samspelet i ensemblen. Jag höll mig inom jazzgenren och 
spelade främst standards. 

• Blir effekten av att spela utan ackordsinstrument att man blir friare eller att man blir mer
bunden vid harmoniken?

• Hur påverkas drivet och dynamiken när man spelar utan ackordsinstrument?

• Hur påverkas rollerna i ensemblen när man tar bort ackordsinstrumentet?

• Hur kan man hålla en spelning intressant utan ackordsinstrument?

Metod
Till att börja med så har jag intervjuat aktiva jazzbasister för att se hur de har löst de problem som 
uppstår när man spelar utan ackordsinstrument. Intervjuerna gjorde jag i diskussionsform för att inte 
påverka för mycket vad de pratade om. Av samma anledning har jag har även analyserat lite av den 
musik som finns med nu aktiva musiker som spelar med denna sättning. För att klara av det här 
projektet har jag behövt öva en hel del på egen hand. Främst har jag jobbat med min walking för att 
på ett snyggt sätt kunna framhäva harmoniken. Jag har också jobbat med både improvisation och 
teknik. Den största delen av projektet var repetitionerna där jag tillsammans med mina 
medmusikanter undersökte vilka svårigheter som uppstod när man spelar utan ackordsinstrument 
och hur vi löste dem. Efter varje rep har jag beskrivit hur jag tyckte att det kändes när vi spelade. 
Jag spelade även in repetitionerna och lyssnade på inspelningen för att höra hur det faktiskt lät. På 
så sätt kunde jag urskilja vad som bara kändes bra och vad som faktiskt lät bra. Projektet avslutades 
med en spelning i Studio C på Musikhögskola i Piteå som jag spelade in.
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Intervjuer

Michael Mennell – Lärare och basist i Los Angeles

Michael börjar med att säga att han inte spelar så annorlunda när han spelar utan ackordsinstrument. 
Det han gör är att han är mer medveten om hur han spelar harmoniken, att han ser till att spela 
ettorna på slaget och att han är mer noggrann med vad han använder för ledtoner. Han säger att 
solisten troligtvis solar tydligare, det vill säga spelar harmoniken tydligt. Han pratar även om att 
man kan vara olika noggrann med hur tydligt man spelar beroende på låten. Om man tar till 
exempel ”All the Things You Are” så har du i stort sett harmoniken om du spelar ettorna i ackorden 
tillsammans med  melodin. På den låten skulle man kunna känna sig friare i hur man kompar. 
Samma sak gäller om man väljer väldigt kända låtar så att lyssnarna vet hur de låter. Då kan man 
”höra” harmoniken även om jag inte spelar den så tydligt. Han skulle se till att ha olika stilar på 
låtarna och tycker att det kan vara en bra ide att spela något med en rytmisk hook antingen i melodin 
eller i basen (helst båda) för att ge trummorna större frihet.

Han säger att det ibland kan vara bättre att spela glest istället för tätt, för att det man gör ska bli 
viktigare.

Vi pratar lite om solon och då kommer han tillbaka till det med att ha en rytmisk hook, så att man 
kan kompa sig själv när man solar. 

Det låter på honom som att han menar att man snarare blir mer låst när man spelar utan 
ackordsinstrument. Man måste outlina harmoniken tydligare, istället för att man får mer harmonisk 
frihet.

Justin Apergis – Lärare och basist i Los Angeles

Till skillnad från Michael så tycker Justin att han får större frihet att uttrycka sig, mer ”creative 
freedom”, när han spelar i en trio utan ackordsinstrument. 

När han spelar standards så försöker han hitta essensen av harmoniken och sen börja leka med 
den. Han tänker till högre grad på funktionen som ackorden har istället för ackorden i sig. Han 
säger att det är kontrapunkt som vi som musiker jobbar med, en melodisk ”röst” och en ”bas-
röst”. Så länge man spelar linjer som har samma grundfunktion som originalharmoniken så 
kommer det att fungera. 

Han säger att det inte är viktigt att tydliggöra vilket substitut man använder. Det beror på vad de 
andra musikerna gör, vad det blir för harmonik. Det handlar mer om att vara i stunden och tänka 
mer på kreativitet. 

Han talar också om att eftersom mellanregistret som pianot i vanliga fall tar upp nu är tomt så kan 
vi som basister använda oss mer av ”extended techniques”, som att lägga ackord eller flageoletter. 
Han tycker det är kul med denna sättning på grund av den kreativa frihet han får som basist. 
När han kompar melodin vill han vara tydlig med formen och få fram grundharmoniken för att 
etablera den under temat så att det blir skillnad på låtarna. 
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Analyser

Trio Colossus – LSD

Fredrik Lindborg – Tenor-, Barytonsaxofon och basklarinett

Martin Sjöstedt – Kontrabas 

Daniel Fredriksson – Trummor

Jag har lyssnat på Skivan Trio Colossus med LSD. Det är en skiva där de har nästan samma sättning 
som i det här projektet, skillnaden är att de har annat blås. En av de saker som jag tycker de gör bäst 
är att de är väldigt bra på att använda sig av effekter. Om man lyssnar på skivans femte spår 
”Psalm” hör man verkligen Fredrik Lindborg jobba med tonen på sin sax. Han spelar på ett extremt 
känslosamt sätt. Allt från skört och sorglig till skitigt och ilsket. Martin Sjöstedt växlar mellan 
stråke och pizzicato och Daniel Fredriksson spelar väldigt dynamiskt på trummorna. Alla gör ett 
utmärkt jobb enskilt men det är samspelet mellan dem som får det att bli riktigt bra. De går 
gemensamt upp och ner i dynamiken genom hela låten och sträcker på takterna men följer med 
varandra och skapar ett helt underbart sväng. Sound är en väldigt stor del av skivan och alla tre gör 
ett väldigt bra jobb. De är inte rädda för att överdriva och verkligen spela extremer. De har 
därigenom lyckats fylla tomrummet i ljudbilden som uppstår när man tar bort ackordsinstrumentet. 
Det är dock inte det enda de gör, de jobbar också mycket med olika intron och uppbyggnader på 
låtar. Skivans introspår ”It Ain't Necessarily So” börjar exempelvis med att basisten spelar stackato 
med stråken tillsammans med trummisen som spelar ett ganska tomt trumkomp bakom. Sedan går 
låten över till en del i 3/4 och under solona spelar de 4/4 swing. På skivans andra spår ”Wild 
Mustang” börjar Lindborg att spela att riff som sedan Sjöstedt tar över och spelar som basgång 
under temat. Under den sjunde låten ”Börja Om Från Början” som är en gammal dansbandslåt med 
väldigt ”enkelt” tema gör de den intressantare genom att Sjöstedt solar under tiden Lindborg spelar 
melodin. Genom att de gör alla dessa variationer så håller de skivan väldigt intressant trots att de har 
relativt ”simpla” låtar rent harmoniskt. Det är mycket blues och låtar som är uppbyggda på riff. 
Plattan är fruktansvärt bra. De har verkligen lyckats med att få till ett underbart sväng och känsla.  

Jason Harnell Trio live på Baked Potato 11/9 2014

Chuck Manning – Tenorsaxofon

Darek Oles – Kontrabas 

Jason Harnell – Trummor

Den här trion tyckte jag inte hade lyckats lika bra som LSD. Det lät som att de inte riktigt 
kompenserade för att de inte hade något ackordsinstrument utan bara spelade som vanligt. Det ledde 
till att det lät ganska tomt i ljudbilden. I övrigt så var det en bra konsert och jag gillade att de 
spelade med en väldigt hög intensitet, men med en låg dynamik. Det enda som de gjort för att 
kompensera för pianot, var att de hade väldigt olika form på låtarna. En började med ett långt 
bassolo som sen gick över i ett saxsolo och melodin spelades bara i slutet. En annan låt hade bara ett 
trumsolo i sig. Det var nog det som gjorde att spelningen inte kändes tråkig fast de fanns ett tomrum 
i ljudbilden. Jag kunde inte analysera den här spelningen lika djupt som LSD-skivan eftersom det 
här var en livekonsert som jag inte hade möjlighet att spela in. 
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Låtval
När det kom till låtval så följde jag Michaels råd och började med ett stort urval av låtar för att 
kunna sålla bort såna som inte kändes bra. Jag valde ut tjugo låtar till att börja med. Vi skulle ner till 
fem till konserten. De tjugo låtarna jag valt var mer eller mindre kända standards. De sållades 
snabbt ner till tio när jag pratade med mina medmusikanter. Anledningen till att de flesta låtarna 
togs bort var att de andra antingen inte gillade dem eller inte gillade att spela dem. Dessutom var det 
några som vi valde bort av taktiska skäl. Exempelvis ”There Will Never Be Another You” som vi 
valde bort för att få mer variation på spelningen eller ”Waltz for Debby” som till väldigt stor del 
bygger på Bill Evans pianospel och därigenom skulle bli onödigt svår att få bra. Under det första 
repet valde vi ut fem låtar som vi skulle spela, fyra standards och en egenskriven. Utöver det 
bestämde vi att vi skulle ha med en blues, men inte vilken. Låtarna vi bestämde oss för var:

”On the Sunny Side of the Street” – Jimmy McHugh

”Nardis” – Miles Davis

”Gummiankan” – Arvid Fahlander

”Have You Met Miss Jones” – Richard Rodgers

”Just Friends” – John Kelnner

Bluesen vi valde var Duke Ellingtonlåten ”Blues in Blueprint” i LSDs version. 
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Egen övning
Inför det här projektet var det främst tre saker jag kände att jag verkligen behövde öva på. Det var 
att tydligt kunna framhäva harmoniken när jag kompar, att kunna hålla mina egna solon intressanta 
utan stödet från ett piano och att kunna spela tydligt rytmiskt för att trummisen skulle kunna ta en 
friare roll. De här sakerna är viktiga i alla spelsammanhang men det blir ännu viktigare på en 
mindre sättning eftersom att vi blev mer utlämnade och därigenom inte kom undan med lika mycket
”fulspel”. 

Till att börja med, så behövde jag lära mig låtarna jag valt ut. Jag började med att lära mig temat 
(melodin) på alla låtarna. Sedan lärde jag mig ackorden utantill. Jag använde ett knep som jag fått 
av Harri Ihanus där man lär sig låten fras för fras tills man kan hela. När jag kände att jag kunde 
låtarna började jag använda dem i min övning.  

För att lära mig att framhäva harmoniken jobbade jag främst med min walking. Michael Mennell 
tipsade mig om att skriva flera chorus walking med noter, där jag aldrig upprepade mig själv. Det 
tvingade mig att hitta nya vägar att ta mig mellan ackorden. Jag satte även upp begränsningar, som 
att jag inte fick använda mer än de fyra första banden och inga ”fill” utan bara fjärdedelar. Det här 
fungerade väldigt bra och jag märkte snabbt att jag började spela tydligare och kanske framförallt 
intressantare walking. Jag satte mig även med en metronom och spelade walking utan något annat 
komp. Jag märkte snabbt att det som Justin pratat om stämde, att man inte slaviskt måste följa 
harmoniken utan att det viktiga är ackordens riktningen. Jag jobbade därför med att lägga 
alternativa ackord. Justin pratade också om att använda sig av ”extended techniques”. För att lära 
mig det fördjupade jag mig i låtarna och lärde mig att spela ackorden till alla låtarna på basen. 

När det gällde improvisation så använde jag mig av backingtracks och spelade över låtarna i ett lågt 
tempo tills det kändes som att jag fick in harmoniken. Efter det spelade jag bara till en metronom 
tills jag kände mig bekväm. Här gjorde det väldigt stor skillnad vilken låt det var jag spelade. 
Bluesen kändes bra med en gång medan ”Gummiankan” som har väldigt mycket ackord i sig 
kändes väldigt knepig. Den fick jag jobba mycket mer på tills jag kände att jag kunde börja 
improvisera istället för att bara spela teoretiskt. 

För att träna på ”timen” så spelade jag återigen med en metronom. Jag provade att spela alla låtarna 
först i ett väldigt lågt tempo och sen i ett väldigt högt. Slutligen spelade jag dem i det tempot som 
jag ville att de skulle ha. Det här gjorde att jag kände mig bekväm i låtarna och att det blev lättare 
att hitta ett bra driv. 

9



Repetitionen
Arvid Fahlander – Bas (jag)
Simon Fransman – Trombon (Simon)
Peter Turesson – Trummor (Ture)

On The Sunny Side of the Street

Det här var en av de låtar som kändes bäst från början (med undantag av blusen som vi började repa 
på mycket senare). Vi spelade kreativt och med mycket samspel. Problemet var att låten blev lite 
tråkig och stilla i dynamiken. För att motverka det spelade vi en version där trummorna kom in först 
ganska långt in på solot. Det gav ett bra lyft när trummorna kom in, men fram till dess kändes det 
lite för tomt. 

(ljudklipp sunny side 2)

Vi jobbade vidare för att få låten intressantare. Vi provade att köra med second-line känsla, att 
använda oss av ”klyschor”, att spela storsmällar på trummorna och framförallt tänka på att ha roligt 
när vi spelade. 

(ljud klipp Sunny side1)

Vi försökte inte att göra den modern utan låta den bli lite stereotypisk. Det här kändes väldigt bra 
och vi bestämde att det skulle vara en trombonfeaturelåt med trombonisten som enda solist. Jag som
basist skulle hålla mig väldigt kompande och låta trummisen spela lite friare. Anledningen att det 
gick så lätt att få till ett bra sväng på den här låten tror jag är att vi tidigt hittade ett stuk som kändes 
riktigt bra och att vi därigenom kunde koncentrera oss mer på samspel än att sätta låten. Det här är 
utan tvekan låten som vi repat minst på. Trots det tycker jag att det är den låt som var roligast att 
spela och som blev bäst. 

(Spelningen 10:51)

Nardis

Harmoniken är en väldigt stor del av den här låten så jag trodde att det skulle bli en svår låt att få 
bra med den här sättningen. Till viss del hade jag rätt, eftersom låten blev svår att få bra, men inte 
av den anledning jag trodde. Vi hade problem med att få till ett bra sväng i låten, men rent 
harmoniskt kändes det väldigt bra eftersom den har en så stark harmonik. Det var en av de låtarna 
där jag redan från en början inte saknade ackordsinstrument.

Det vi hade svårighet med var att få till ett bra sväng. För att hitta rätt provade vi att köra utan 
trummor för att se hur jag och trombonisten satt ihop. Jag märkte snabbt att jag spelade med för 
liten riktning och att jag gjorde ett mellanting mellan att kompa och sola. Vi höll oss i stort sett till  
”originalharmoniken”. Jag spelade inte tillräckligt motiverat. Med det menar jag att man inte riktigt 
kunde höra intentionen med mitt spel. Kompade jag, solade jag bakom melodin eller fillade jag bara 
för mycket? För att motverkade detta så var jag tvungen att antingen hålla mig mer i bakgrunden 
och ta en tydligare komproll eller medvetet spela mer av motmelodier. 

(ljud Nardis 1)
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Vi spelade en version där jag försökte tänka på att spela tydligare, inte nödvändigtvis filla mindre 
men bara där det fyllde en funktion. Jag tycker att det blev väldigt mycket bättre och det kändes 
som att vi spelade mycket mer tillsammans. Det blev ett lugn i låten som inte fanns tidigare. 
När vi satte in trummorna igen så provade vi att spela låten i olika stuk för att se hur vi kunde göra 
för att få det att svänga. Vi började med att köra låten i ett ganska lågt tempo med lite basfeature. 
Det kändes bra att spela, men när jag lyssnade på inspelningen så hörde jag att den var ganska såsig 
och kändes trött. Under mitt solo så föll både trummorna och trombonen bort. Jag tyckte att det 
funkade bra i det här tempot men dessvärre så blev låten långtråkig så vi testade vidare. 

(LJUD Nardis3)

Det andra versionen vi spelade var en 12/8 där vi under B-delen gick över på 4/4 swing. Det kändes 
väldigt påtvingat och onaturligt. Dessutom blev samspelet lidande av att vi var ovana vid att spela i 
12/8. 

(LJUD narids 4)

Vi bestämde oss till slut för att köra låten ”vanligt” med lite upptemposwingkänsla och med 
väldigt mycket trummor. Det kändes bäst av versionerna hittills. Men vi var inte riktigt framme än. 
Nu var det bara finslip kvar att göra på låten. Vi började med att prova lite olika roller i ensemblen. 
I en version lade jag ackorden, det kändes inte allt för bra eftersom vi då tappade botten.

Efter det gjorde vi en version där trummorna fick spela ganska öppet och otydligt, mer skapa ett 
ljudlandskap medan jag och trombonisten tog hand om ”timen”. Det funkade inte riktigt heller 
eftersom det blev stökigt. 

(ljud 7)

Till slut hittade vi rätt när vi spelade en version med ett öppet modalt introt utan tempo. Därefter 
gick vi till ett ganska högt ösigt tempo när låten kom igång, men vi höll dynamiken låg. Vi lyckades
få till ett driv som kändes väldigt bra och alla kändes sig fria utan att vi överspelade. 

(ljud 8)

Nu hade vi rätt stuk och satte upp lite ramar runt låten. Som sagt spelade vi med ett modalt intro och
som outro solade trummisen över prickarna i B-delen. Eftersom vi hade haft ganska mycket 
problem med den här låten bestämde vi att oss för att sätta lite ramar för solona också. Mitt solo 
skulle vara lite öppnare och vi skulle gå över på walking under trombonsolot. Det kändes väldigt 
bra på konserten bortsett från att jag överspelade en del på mitt solo. Det tror jag beror på att jag 
blev nervös, och att jag alltid har en tendens att spela väldigt busy. 

(Spelningen 04:22)

Gummiankan

”Gummiankan” skrev jag till en sextett i originalversionen och arret är då en ganska stor del av 
låten. Jag misstänkte att vi skulle behöva jobba mycket med den för att få den bra och det behövde 
vi. Det är en ganska svår låt med mycket ackord och ett ganska högt tempo. Till en början kändes
det väldigt svårt att få låten att svänga. Eftersom lösningen på samma problem i ”Nardis” satt i 
stuket på låten så började vi med det. 

Vi började med att köra två olika versioner: en i ett lågt tempo, skör och stillsam, och en i ett högre 
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tempo och mer busy. I den lugnare versionen kändes det väldigt tomt under mitt bassolo och 
dessutom ganska omotiverat med två solister. Annars funkade det ganska bra. Det var inte så att 
jag saknade ackorden mer i det lägre tempot utan snarare tvärtom, eftersom det blev lättare för oss 
att spela harmoniskt tydligt. Trots detta så var den ösigare versionen bättre enligt mig. Vi fick till 
ett bra groove och det blev mer samspel i gruppen vilket jag tycker är en av de viktigaste sakerna 
när man spelar tillsammans.

(ljduklipp Lägretämpo)

(Ljud klipp Högretempo)

Vi provade även två olika intron på låten. Det ena var lite som originalet (versionen som jag 
spelat in tidigare där vi spelar på sextett). Under första A-delen lade jag en pedal samtidigt som 
jag spelade ackorden. Det var ganska coolt men när vi gick över till B-delen så blev det en dipp i 
dynamiken istället för ett lyft vilket kändes konstigt så vi skippade den idéen.

(ljudklipp introAckorden)

Det andra introt vi provade började med trummor och sen kom jag in och låg på en vamp tills 
trombonisten kom in med melodin. Det här fungerade mycket bättre. 

(Intro trum)

Eftersom vi hade ett liknande problem som med ”Nardis” så provade vi att spela även den här låten 
utan trummor. På samma sätt måste jag kompa tydligare eller släppa kompet och spela motmelodier. 
Det känns som att jag försökte göra både och. Därigenom lyckades jag inte med något av det.  
Kommunikationen mellan oss kändes dock väldigt bra och alla övergångar och ”cue:er” kändes 
väldigt naturliga. Under mitt solo gjorde trombonisten lite fill eller komp till mig. Han spelade bara 
nån prick då och då vilket gjorde att det lät som att han bara ville kolla om vi var på samma ställe. 
Sakerna han spelade var snygga, men han borde ha hållit i sina idéer längre så att det blev mer som 
ett komp istället för ett fill. 

Vi provade även att köra en tagning där basen i stort sätt bara lade ettorna. Det fungerade väldigt 
bra och dessutom kände vi att vi hade någonstans att gå dynamiskt. Dessutom blev det ett lugn över 
låten som vi inte fick till tidigare. Jag tror att man inte ska vara rädd för att hålla det enkelt. 

När vi spelade med trummor igen så kändes det mycket bättre än det gjorde första gången vi 
spelade med trummor. Vi började med att köra en version som var lite av ett mellanting mellan de 
två första. Vi spelade ganska sparsmakat men i ett ganska högt tempo. Bas och trummor lade 
kraftiga ettor i första A-delen för att backa upp trombonisten som ligger ganska högt i register. Vi 
spelade ganska stort och smälligt och ändrade känslan i låten lite. Jag tyckte att det funkade mycket 
bättre med den här sättningen. 

(Ljudklipp Fullband)

Vi provade att köra prickar under trumsolot vilket blev väldigt bra. Det kändes verkligen att vi 
började sitta ihop som ensemble. Framförallt märks det att kommunikationen mellan oss blev bättre 
och bättre. Alla övergångar gick smidigt trots att vi inte bestämt en soloordning än. Vi kom även på 
att vi skulle sluta låten med att gå över på en långsam 4/4 walking på slutet som skulle gå över i 
bluesen som vi skulle avsluta konserten med.
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Vi spelade även en version i ett högt tempo där jag kompade tydligt medan trummorna tog en 
friare roll. Det här kändes som den bästa versionen hittills: vi spelade väldigt dynamiskt och 
kreativt. Vi spelade utan något intro, bara inräkning och direkt på melodin. Det kändes väldigt bra 
och det var det här stuket som vi siktade på under spelningen.

(ljudklipp bra)

Under själva spelningen spelade vi låten väldigt fort men fortfarande med en ganska låg 
grunddynamik med hög intensitet. Det kändes väldigt bra och under mitt solo märktes det hur 
mycket trombonistens kompande hade utvecklats. Han kom in efter ett tag och spelade med tydlig 
riktning. Det underlättade för mig under solot. Kändes riktigt bra. 

(Spelningen 21:50)

Have You Met Miss Jones

Den här låten har alla i trion spelat vid tidigare tillfällen så den gick helt okej redan från början. 
Dock så fick vi inte riktigt till svänget. Jag märkte snabbt att det inte var harmoniken som jag 
saknade från pianot/gitarren utan att det var den rytmiska variationen och ”drivet” som det kan ge. 

För att arbeta fram ett bra sväng i låten provade vi att leka lite med rollerna i ensemblen. Till att 
börja med spelade vi en version där basen tog leadrollen, jag spelade melodin (och solot) medan 
trombonen fick stå för kompet. Det gick sådär men fokus hamnade automatiskt hos trombonen. Det 
kändes som om jag spelade melodin men att trombonen solade samtidigt istället för att kompa mig. 
Det skulle gå att göra något liknande men då bör trombonen helst vara i fokus och melodin agera 
som komp. 

(Have you met miss jones Bas lead)

Efter det provade vi att köra trummorna i melodin, basen på harmonik (ackord utan ettor) och 
trombonen fick stå för ”timen” och ettorna. Det här funkade väldigt dåligt, man hörde inte något 
sammanhang. Trombonen hade kunnat ha komprollen bra men då hade det behövts ytterligare ett 
blåsinstrument som kunde köra melodin. Det blev väldigt stökigt och dåligt, det fanns inget sväng 
och det lät som om vi lyssnade väldigt lite på varandra. Vi provade att köra samma sak en gång 
till och tänkte på att spela ännu tydligare och då kändes det mycket bättre. Trombonen hamnade 
dock fortfarande i fokus och det kändes ganska stökigt men väldigt mycket bättre, när vi tänkte på 
att lyssna på varandra och spelade i ett lägre tempo. Men inte tillräckligt bra. 

(Have you met miss jones Trummor lead)

Till sist provade vi att köra den med de vanliga rollerna, trombon lead, bas och trummor komp. Det 
här är utan tvekan det sättet som kändes och lät bäst. Till en del beror det nog på att man är van vid 
att höra blåset spela lead så att hörseln automatiskt dras dit även om det har en komp-roll. Det 
slutade med att vi hade våra vanliga roller men delade på pianots roll. Basen och trombonen fick ta 
hand om harmoniken och basen och trummorna fick ta hand om det extra drivet som pianot i 
vanliga fall ger. 

(Have you met miss jones Trombon lead)

Nu hade bestämt vi vilka roller vi skulle ha men det var fortfarande inte lika ösigt som jag vill ha 
låten. För att uppnå samma driv som man kan få med ett ackordsinstrument så provade vi att 
jobba med extremer, saker som vi kanske inte skulle komma att göra live. Genom att överdriva 
saker kom det att kännas naturligt att senare göra det i lagom mängd och på ett smakfullt sätt.  
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Vi började med att trummorna spelade väldigt mycket och svarade mycket på det som 
trombonisten gjorde medan jag tog en mer kompande roll och höll mig till en stadig walking. Det 
kändes inte så bra men jag tror att det hade mer att göra med dagsformen än med någonting annat. 
Därefter gjorde vi en version där vi tänkte på att spela minimalistiskt och redan från början kändes 
det mycket svängigare. Jag tror det beror på att vi istället för att tänka på vad vi som individer 
skulle göra för fill så lyssnade vi mer på varandra och hittade svänget. I den här versionen saknade 
jag inte ackorden det minsta.

(Have … LITE)

Vi spelade även en version som gick i ett mycket högre tempo. Den kändes och lät också väldigt bra 
men jag bedömde att vi hade andra låtar som passar bättre i ett högt tempo. 

(Have... snabb)

Sedan provade vi att spela i ett medium up-tempo men med samma känsla som vi hade när vi 
spelade i det höga tempot. Den här versionen var den som jag tyckte kändes bäst. 

(have.. medium up)

När vi hade satt stuket på låten började vi att jobba lite med arrangemanget. Vi beslöt oss för att 
göra det till en trumfeature med trumsolo som intro och ett trumsolo i mitten av låten. Jag höll mig 
mest som ett komp medan Ture och Simon fick ta leaden. 

(Spelningen 00:05)

Just Friends

Första genomkörningen av ”Just Friends” spelade vi bara på trombon och bas för att skilja den från 
”Have You Met Miss Jones” som den är väldigt lik, både i stuk och harmonik. Det gick helt okej 
men kändes tråkigt och man saknade både trummor och piano. Vi bestämde oss för att köra den på 
trio. För att få den intressantare provade vi en version där trummorna låg och ”solade” när 
trombonen spelade melodin. 

(ljudklipp trumsolo)

Det fungerade ganska bra, men blev lite för stökigt, så vi provade att köra en ”vanlig” version.

(Ljud klipp Vanlig)

Det lät bra men man saknade pianot och den var fortfarande väldigt lik ”Have You Met Miss 
Jones”. För att motverka båda problemen provade vi att lägga en pedal över A-delen i låten. Pedalen
fungerade väldigt bra men när man gick tillbaka på walking under B-delen så blev det ett litet dip 
och det kändes väldigt omotiverat (lite samma problem som vi hade på introt i Gummiankan). 
Dessutom kände jag mig väldigt låst under B-delen gentemot den frihet som man fick av att spela 
modalt på A-delen. 

(Ljudklipp Apedal)

Vi provade att göra en version där jag lade en D-pedal över hela temat, men det funkade inte riktigt. 
Till slut bestämde vi oss för att spela solona helt modala. Under temat skulle vi lägga D-pedalen 
under A-delen och spela en omharmonisering av B-delen där vi behöll samma stuk som tidigare. Nu
kändes det som att vi hade fått till en bra form på låten. Den kändes unik och rolig att spela. När det 

14















kom till solon får man som sagt en väldigt stor frihet när man spelar modalt. Det leder visserligen 
också till att det krävs att man spelar väldigt kreativt för att hålla det intressant. Eftersom vi ändå får 
den effekten av att spela utan ackordsinstrument så blev det ingen större skillnad. Vi valde dessutom 
att inte ha någon form under solona, vi Cue-ade när vi bytte solist och när vi gick tillbaka på tema. 
Vi spelade den väldigt flytande utan tydliga övergångar mellan solona och jag och Ture solade 
tillsammans. Den här låten stack ut från de andra och kändes väldigt bra och rolig. 

(D-Pedal å  prick)

Vi provade att göra en övergång till ”Nardis” efter låten genom att gå till en E-pedal istället för en 
D-pedal under outrot. Det fungerade väldigt bra men däremot ville jag inte ha låtarna bredvid 
varandra på konserten eftersom de har liknande sound. 

Under spelningen spelade vi låten väldigt fort, men det kändes riktigt bra. Vi spelade väldigt 
kreativt och dynamiskt.

(Spelningen 15:00)

Blues in Blueprint

Blues var en väldigt behaglig form att spela med den här sättningen. Genom att bluesen har en så 
stark harmonik som nästan alla känner till behövde vi göra väldigt lite för att framhäva den. Det  
föll sig även naturligt att busa runt ganska mycket utan att det lät påtvingat. Från början hade vi inte 
bestämt vilken blues vi skulle köra. Därför jobbade vi till en början bara med solona. Det vi 
koncentrerade oss mest på var att hålla musiken levande, att få ut spelglädjen och att helt enkelt ha 
roligt eller kanske framförallt att få det att höras att vi hade roligt när vi spelade. Vi bestämde att ha 
öppet trombonsolo och öppet bassolo men att köra ett ganska kort och fast trumsolo för att få lite 
mer struktur på låten. Bluesen kändes väldigt bra och svänget fanns alltid där, även om vi busade 
runt ganska mycket. Det är lite av den här känslan som jag vill få in i de andra låtarna också, lite 
lekfullt men sjukt svängigt.

När vi väl bestämde oss för att köra ”Blues in Blueprint” (som jag valde för att den är en av mina 
favoritlåtar på LSD-plattan ”Trio Colossus”) så kändes det bra redan från början. Det märktes 
verkligen att vi hade repat mycket ihop. Vi hittade varandra väldigt snabbt och vårt samspel föll sig 
naturligt på en gång. Eftersom vi tagit arret från en trio med en liknande sättning så var det väldigt 
lite jobb att göra med själva låten. Det enda vi fick jobba med var att tajta upp temat lite. 

(ljud Klipp Tema)

Det var väldigt roligt när vi lirade. Vi kunde luta oss tillbaka på varandra musikaliskt och få kreativt
stöd av varandra. Vi hade blivit betydligt mycket mer samspelta än vi var från början. Nu kändes 
det framförallt som att vi verkligen spelade med varandra istället för att bara spela samtidigt. När vi 
inte försökte överkompensera för pianot utan istället bara koncentrerade oss på att få det att svänga 
och låta bra, kändes det som att vi lyckades. 

(spelningen 26:50)

Spelningen

Spelningen kändes extremt bra. Det var nog en av de spelningar där jag har haft roligast. Det kändes
verkligen att vi hade fått ett riktigt bra samspel. Vi fick ihop ett sväng som kändes väldigt bra och vi
kommunicerade musikaliskt med varandra hela tiden. När vi spelade konsertens extranummer 
”Take the A-Train” kändes det väldigt bra trots att vi varken repat eller bestämt någon form på låten.
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Vi fick till ett riktigt bra sväng och alla övergångar kändes väldigt flytande, även om Ture 
fick skrika ”tema” när vi skulle gå tillbaka från ”Sunny Side of the Street” som vi gått in på 
under Simons solo. 

(Spelningen 34:27)
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Avslutande diskussion
Innan jag började det här projektet tyckte jag att det var svårt att spela utan ackordsinstrument. Jag 
överkompenserade för frånvaron av ackordsinstrumentet och spelade med för lite riktning i mitt 
spel. Det både kändes och hördes att jag inte var bekväm med att spela i denna sättning. Under 
projektets gång blev jag och mina medmusikanter bekvämare och bekvämare med att spela i denna 
sättning. Mot slutet kändes det naturligt och framförallt fruktansvärt roligt. Jag kände verkligen att 
jag och mina medmusikanter hade utvecklats under det här projektarbetet. Mycket av det ligger i 
att vi har arbetat så mycket med låtarna och att vi har spelat in repetitionerna och sen lyssnat på 
dem. Ytterligare en viktig anledning till vår utveckling är nog att man blir väldigt utlämnad när 
man spelar utan ackordsinstrument. Det finns inget man kan ”gömma” sig bakom. Både på gott och 
ont hörs allt man gör. För att hålla musiken intressant krävs det väldigt mycket av oss rent 
musikaliskt. Jag har börjat våga uttrycka mig mycket mer i mitt spel än jag gjort tidigare. Det är 
något som jag kommer att ha nytta av i alla spelsammanhang. Jag har även börjat vara betydligt 
mycket mer noggrann med min walking även när jag spelar i andra sammanhang.

Jag undersökte huruvida jag blev friare från harmoniken eller inte i en sättning utan 
ackordsinstrument. Jag kom fram till att jag blev friare men fick ett större harmoniskt ansvar. Om 
jag vill göra en omharmonisering eller som på sista låten gå över på en annan låt så är det färre 
personer som måste följa med och dessutom så är det mindre risk för att vi skulle krocka med 
varandra. Det ger plats för, men också ett krav på, att vi spelar väldigt kreativt, att vi spelar 
tillsammans och lyssnar på varandra. Om trummisen väljer att spela ganska fritt så kanske jag måste
ta en mer kompande roll och vice versa. Om vi däremot vill att det ska bli ett öppet parti så kändes 
det väldigt lätt att hitta tillbaka till varandra efteråt. Om jag vill framhäva harmoniken så krävs det 
mycket mer av mig som basist. Det är betydligt mycket viktigare att jag har en bra walking som 
leder tydligt till ackorden. Det är alltid bra att ha en snyggt ledande walking men man kan komma 
undan med väldigt mycket i ett sammanhang när man får harmoniken från till exempel ett piano. 
Genom min övning så har jag lärt mig att tydligt förmedla harmoniken.

En annan av mina frågor var hur drivet påverkats av frånvaron av ackordsinstrument. Vi saknade 
verkligen den där extra skjutsen som ett piano kan ge, när resten av kompet ligger på walking. När 
man tar bort pianot får antingen basen eller trummorna stå för det drivet och därigenom försvinner 
lite av intensiteten från walkingen. Dessutom var det svårt att hitta balansen mellan att det blev 
tråkigt och att det blev överspel. Det var en av de svåraste sakerna att få till i det här projektet. När 
vi väl fick det att svänga så kändes det riktigt bra och man fick en frihet som jag inte tycker att man 
får när man spelar med ett ackordsinstrument.  

Ytterligare en fråga var dynamiken. Lägsta dynamiken är detsamma oavsett hur stor sättning man 
har. Det är maxet som minskar. Man kan göra extremt mycket med en trio men man kan göra mer 
med en kvartett. Detta ledde till att vi var tvungna att överdriva alla dynamiska ändringar för att det 
skulle bli någon effekt. När vi väl fått till det på en låt så gjorde vi det automatiskt på alla de andra.

Jag undersökte även hur ensemblens roller påverkades av frånvaron av ett ackordsinstrument. 
Pianot står som sagt främst för två saker när det inte har leadrollen, harmoniken och en extra liten 
skjuts medan trummor och basen ligger på walking. När det kommer till harmoniken så blev det 
som sagt inte någon större skillnad bortsett ifrån det att det blev viktigare både för mig och 
trombonisten att vi spelade harmoniskt tydligt. Drivet eller de extra små puttarna var något som var 
svårare att ta hand om. Vi fick gemensamt ta över den rollen och det varierade från låt till låt eller 
rättare sagt från takt till takt vem det var som tog det ansvaret. Om jag låg på en stadig walking fick 
trummisen eller trombonisten stå för de extra små puttarna eller vice versa. Vi provade även att leka 
runt med rollerna genom att turas om att ta leadrollen och spela melodin. Det fungerade inte riktigt 
när varken jag eller trummisen tog leadrollen. Jag tror att det kan bero på att det fortfarande kändes 
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och lät som att det var trombonisten som hade lead och exempelvis solade under tiden jag spelade 
temat. Om vi hade haft ytterligare ett blås hade trombonisten utan tvekan kunnat ta en komp-roll 
men eftersom hörseln automatiskt drogs till trombonen, som det enda blåset, uppfattades den som 
leadinstrument även när den kompade. Jag tror att det till stor del beror på att man är van vid att höra 
blåset spela lead och att man därför lyssnar efter det. Det slutade med att vi hade våra vanliga roller 
men att vi delade på pianots roll. Även om trummisen inte tog speciellt stort harmoniskt ansvar så 
var det som sagt drivet som man saknade mest från ackordsinstrumentet och det fick vi stå för 
gemensamt. 

När det kommer till att hålla spelningen intressant så var det ingen större skillnad från att spela 
med en pianotrio. Hade man haft en större sättning hade det gjort större skillnad eftersom man då 
hade haft fler variabler att jobba med och därigenom kunnat vara mer varierad. Om man däremot 
jämför det med att spela i en trio med ett ackordsinstrument var skillnaden inte speciellt stor. Det är 
visserligen lättar att exempelvis göra ett intro där man spelar själv som pianist gentemot trombonist 
men skillnaden är inte jättestor. Vi var tvungna att jobba en hel del för att få låtarna att vara olika 
och att hålla dem intressanta, men det är ett jobb som man måste göra i alla sättningar. 

Om jag hade gjort något annorlunda under det här projektet så hade det varit att göra tydligare test 
på olika saker, verkligen överdriva. Vi gjorde det några gånger men då spelade jag in repet i ett 
stycke istället för i flera tagningar. Det gjorde att jag fick ägna väldigt mycket tid åt att lyssna 
igenom repetitionerna för att hitta när vi gjorde vad och vilka tagningar som vi exempelvis gjorde 
öppna. Jag hade kunnat göra det mycket lättare för mig själv genom att innan varje genomkörning 
berätta tydligt vilken låt det var och vad vi skulle göra. 

Under intervjuerna med Michael Mennell och Justin Apergis så pratade de om väldigt olika saker 
och framförallt så hade de helt olika syn på musiken. Även om båda ville framhäva låten så kändes 
det som om att när Mennell spelade så tänkte han på att spela tydligt och ”rätt” medan Apergis mer 
ville att man skulle förhålla sig till låten och mer experimentera både rytmiskt och harmoniskt. Detta 
tror jag är en av de sakerna som gör att Apergis känner sig friare när han spelar i denna sättning 
medan Mennell känner sig mer låst. Jag tror att en avgörande faktor är att även om båda basisterna 
spelar både jazz och rock så är Mennell mer av en rockbasist medan Apergis är mer av en jazzbasist 
och därigenom är van vid att spela med olika tänk. Jag håller mer med Apergis i vad han pratar om 
men Mennell sa väldigt mycket bra saker och jag använder mig mycket av det han sa i en blandning 
med det lite friare som Apergis pratade om. Exempelvis tänkte jag på att vara tydlig med min 
walking som Mennell nämnde samtidigt som jag mer tänker på ackordens riktning än själva 
ackorden.

Jag måste återigen säga att det har varit ett extremt roligt projekt och jag uppmanar alla musiker att 
prova att spela i den här sättningen (även om det kan vara svårt för pianister). Jag kommer definitivt 
att göra fler liknande projekt och kommer att ha väldigt stor nytta av det jag lärt mig. Jag hoppas att 
de musiker som läser det här arbetet kan ha nytta av att se de vägar jag har gått för att få det att låta 
bra.
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Ordlista
• Backtracks – är förinspelade ljud filer utan till exempel bas som man kan öva till. 

• Busy – är när man spelar mycket toner.

• Cue – signal till medmusikanterna

• Fill – utfyllnads fras.

• Fulspel – spela slarvigt, oinspirerat eller bara fult. Man spelar ”rätt” men exempelvis tråkigt.

• Lead – solist eller huvud stämma.

• Ledtoner – är toner som inte är med i skalan man spelar men som leder till nästa ackord, oftast 
kromatiskt.

• Outlina - mejsla ut exempelvis ackorden.

• Pedal – bordunton.

• Prick – en gemensam accent/markering.

• Rytmisk hook – en tydlig upprepad rytmisk figur.

• Second-line – är ett trumkomp/rytmisk figur med rötterna i New Orleans

• Spela In – spela inne i tonarten.

• Spela Out – spela utanför tonarten.

• Standards - är en sång som ofta spelas och nytolkas av jazz musiker som en del av 
standardrepertoaren. 

• Time – hur man medvetet förhåller sig till tempot.

• Walking – Jazzmusik term som betyder att man spelar fjärdedelarna över ackordtoner.
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