
EXAMENSARBETE

Jeppo möter världens musik
En studie i hur sex stycken finlandssvenska folkmelodier möter udda taktarter

och jazzimprovisation

Daniela Kelling

Konstnärlig kandidatexamen
Musik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



	   1	  

	  	  
	  

L u l e å 	   T e k n i s k a 	   U n i v e r s i t e t 	   -‐ 	   I n s t i t u t i o n e n 	   f ö r 	   M u s i k 	   o c h 	   M e d i e r 	   -‐ 	   	  
J a z z m u s i k e r 	  

En	  studie	  i	  hur	  sex	  stycken	  finlandssvenska	  
folkmelodier	  möter	  udda	  taktarter	  och	  
jazzimprovisation.	  
	  
Konstnärlig	  kandidatuppsats	  i	  jazzmusik	  
	  
Författare:	  Daniela	  Kelling	  
Handledare:	  Mathias	  Lundqvist	  
	  
	  

Våren	  11	  

Jeppo	  möter	  världens	  musik	  



	   1	  

Abstrakt:	  
Jag	  undersöker	  möjligheten	  att	  arrangera	  folkmelodier	  genom	  att	  ta	  inspiration	  
av	  jazzimprovisation	  och	  udda	  taktarter.	  Låtarna	  som	  blev	  till	  spelades	  in	  i	  
studion	  och	  analysen	  av	  processen	  från	  att	  transkribera,	  arrangera,	  repetera	  in	  
och	  spela	  in	  dem,	  presenteras	  i	  detta	  arbete.	  
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Inledning:	  
Mitt	  främsta	  mål	  med	  mitt	  C-‐arbete	  är	  att	  få	  musikaliska	  genrer	  att	  kollidera.	  
Att	  skapa	  ett	  möte	  mellan	  flera	  olika	  musikstilar	  har	  alltid	  fascinerat	  mig,	  
eftersom	  de	  då	  kan	  komplettera	  varandra	  och	  skapa	  någonting	  alldeles	  nytt	  och	  
unikt.	  De	  flesta	  moderna	  genrer	  har	  uppstått	  på	  detta	  sätt,	  genom	  att	  flera	  olika	  
kulturer	  och	  deras	  musikarv	  har	  fått	  sammansmälta	  och	  samtala	  med	  varandra	  
genom	  jordens	  enda	  världsomfattande	  språk,	  det	  musikaliska	  språket.	  Detta	  
gemensamma	  språk	  kan	  trots	  alla	  dess	  olika	  nyanser	  överbrygga	  olikheter	  i	  
religion,	  kultur	  eller	  politik.	  
Jag	  anser	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  vi	  musiker	  fortsätter	  att	  skapa	  interkulturella	  
möten	  i	  vår	  musik	  för	  att	  överbrygga	  oenigheter	  bland	  världens	  människor	  och	  
att	  genom	  kreativt	  skapande	  uppmuntra	  till	  samarbete	  nationerna	  emellan.	  	  
	  
De	  flesta	  av	  mina	  inspirationskällor	  inom	  jazzen	  har	  i	  något	  skede	  av	  sin	  karriär	  
utforskat	  andra	  stilar	  för	  att	  kunna	  sätta	  sin	  egen	  prägel	  på	  musiken	  de	  spelar.	  
Jan	  Johansson	  gjorde	  sin	  egen	  tolkning	  av	  rysk	  och	  svensk	  folkmusik	  som	  man	  
kan	  höra	  på	  skivorna	  ”Jazz	  på	  Svenska”,	  ”Jazz	  på	  ryska”	  eller	  ”Jazz	  på	  Ungerska”.	  
Lars	  Jansson	  skrev	  egna	  kompositioner	  med	  inspiration	  av	  den	  nordiska	  
såkallade	  ”fjälljazzen”	  och	  brasilianska	  rytmer	  på	  skivan	  ”A	  window	  towards	  
being”.	  Med	  ordet	  "fjälljazz"	  menar	  jag	  i	  detta	  fall	  en	  blandning	  av	  nordiska	  
folkliga	  klanger	  och	  traditionell	  jazzmusik.	  Just	  ovanstående	  kompositörers	  sätt	  
att	  blanda	  in	  influenser	  från	  olika	  stilar	  i	  sina	  jazzkompositioner	  har	  väckt	  mitt	  
intresse	  för	  att	  försöka	  göra	  något	  liknande.	  Jag	  har	  även	  inspirerats	  av	  Avishai	  
Cohen	  som	  blandar	  israelisk	  folkmusik	  med	  barockens	  harmonik	  och	  jazzens	  
improvisation	  på	  skivan	  ”Continuo”.	  Inom	  den	  finska	  jazzen	  inspireras	  jag	  t.ex.	  
av	  Ilmiliekki	  Quartet	  som	  har	  gjort	  en	  fantastisk	  tolkning	  av	  svenska	  visor	  på	  
ett	  typiskt	  finskt,	  vemodigt	  sätt	  på	  skivan	  ”Vi	  sålde	  våra	  hemman”.	  	  

Syfte:	  
Att	  skapa	  ett	  spännande	  möte	  mellan	  tre	  olika	  musikstilar	  och	  att	  	  genom	  
ljudinspelning	  och	  notexempel	  demonstrera	  på	  vilket	  sätt	  dessa	  stilars	  
huvudkomponenter	  har	  använts	  för	  att	  skapa	  nya	  jazzarrangemang.	  
Eftersom	  min	  familj	  har	  starka	  rötter	  i	  den	  österbottniska	  landsbygden	  i	  
Finland,	  närmare	  bestämt	  Jeppo,	  har	  jag	  valt	  att	  ägna	  detta	  arbete	  till	  att	  forska	  
kring	  mötet	  mellan	  folkmelodier	  från	  Jeppo,	  udda	  taktarter	  och	  jazzens	  
harmoniska	  improvisationsmöjligheter	  över	  dessa	  melodier.	  
Vilka	  folkmelodier	  bjuder	  Jeppo	  på?	  Vilka	  är	  de	  typiska	  folkdanserna?	  Hur	  
utmärker	  sig	  udda	  taktarter?	  Går	  det	  att	  bibehålla	  en	  folkmelodis	  tematik	  trots	  
att	  man	  gör	  om	  den	  till	  en	  ovanlig	  taktart?	  Passar	  jazzharmonier	  till	  
folkmelodier	  i	  udda	  taktarter?	  Är	  det	  svårt	  att	  spela	  låtar	  i	  udda	  taktarter	  och	  
att	  improvisera	  över	  dem?	  Finns	  det	  sätt	  att	  förenkla	  tankesättet	  under	  
improvisationen	  så	  att	  det	  blir	  lättare	  att	  hålla	  reda	  på	  taktslagen?	  
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Bakgrund:	  

1)	  Jeppo	  folkmusik:	  
	  Jag	  har	  uppriktigt	  sagt	  knappt	  hört	  någon	  spela	  folkmusik	  från	  Jeppo	  tidigare,	  
och	  orsaken	  till	  varför	  jag	  valde	  just	  dessa	  melodier	  är	  av	  mera	  nostalgisk	  
karaktär	  än	  vetenskaplig.	  Min	  morfar	  var	  alltid	  mån	  om	  att	  uppmuntra	  mitt	  
musicerande	  trots	  att	  han	  själv	  inte	  var	  någon	  spelman,	  och	  jag	  ville	  hedra	  
honom	  genom	  att	  använda	  mig	  av	  melodier	  som	  härstammar	  från	  där	  han	  var	  
född:	  i	  den	  lilla	  byn	  Jeppo	  i	  Österbotten.	  	  
	  

Historik:	  
Jeppo	  är	  en	  av	  de	  få	  byar	  i	  Finland	  där	  det	  fortfarande	  dansas	  traditionell	  
folkdans	  på	  sommarens	  fester	  och	  sammankomster.	  (från	  "Info	  om	  Jeppo	  
Bygdespelmän)	  
	  Folkmusiken	  har	  varit	  och	  förblir	  en	  viktig	  del	  av	  denna	  lilla	  finlandssvenska	  
bys	  kulturarv.	  Spelmännen	  har	  i	  Jeppo	  alltid	  haft	  en	  betydande	  roll	  i	  samhället	  
eftersom	  de	  stod	  för	  huvudunderhållningen	  under	  många	  fester	  och	  bröllop	  .	  
Det	  var	  rentav	  ett	  rätt	  så	  lönsamt	  yrke	  under	  1900-‐talet	  att	  vara	  spelman	  på	  
landsbygden,	  eftersom	  det	  ofta	  innebar	  gratis	  mat	  och	  dryck	  av	  det	  finare	  
slaget,	  och	  inte	  sällan	  förekom	  det	  att	  spelmännen	  fick	  gratis	  tjänster	  i	  form	  av	  
stenarbeten	  och	  snickeriarbeten	  av	  sina	  kunder.	  Folkmelodierna	  lärdes	  alltid	  ut	  
på	  gehör	  och	  nedärvdes	  oftast	  inom	  familjer,	  vilket	  ledde	  till	  att	  det	  förekom	  så	  
kallade	  spelmanssläkten.	  Ett	  stort	  namn	  är	  Viktor	  Andersson,	  en	  violinist	  som	  
lämnade	  ett	  ansenligt	  antal	  melodier	  efter	  sig,	  som	  spelas	  fortfarande	  i	  denna	  
dag.	  (från	  uppslaget	  i	  skivfodralet	  till	  Jeppolåtar	  efter	  Viktor	  Andersson)	  
	  
	  

Klingande	  material:	  
Mina	  experiment	  bygger	  uteslutande	  på	  klingande	  material	  som	  jag	  själv	  
transkriberat	  från	  två	  LP-‐skivor	  jag	  fått	  tag	  i	  efter	  jag	  grävt	  i	  min	  släkts	  
skivsamlingar.	  Skivorna	  jag	  hittade	  där	  var	  "Jeppo	  Spelmän",	  utgiven	  1975	  av	  
Svenska	  Litteratursällskapets	  Folkkulturarkiv	  och	  "Jeppolåtar	  efter	  Viktor	  
Andersson",	  utgiven	  1981	  av	  Finlands	  Svenska	  Folkmusikinstitut.	  	  
Efter	  att	  jag	  kategoriserat	  alla	  47	  låtar	  på	  dessa	  två	  LP-‐samlingar	  visade	  det	  sig	  
att	  man	  kunde	  sortera	  kompositionerna	  i	  6	  olika	  kategorier	  av	  folkdanser:	  

1. Vals,	  som	  är	  en	  vanlig	  3-‐takts	  dans.	  
2. Menuett,	  en	  sirlig	  och	  elegant	  sällskapsdans	  i	  3-‐takt.	  (Bonniers	  

Musiklexikon)	  
3. Schottis,	  en	  form	  av	  mera	  fartfylld	  dans	  i	  2-‐	  eller	  4-‐takt.	  (Bonniers	  

Musiklexikon)	  
4. Polka,	  en	  livlig	  dans	  i	  2-‐takt.	  (Bonniers	  Musiklexikon)	  
5. Polska,	  en	  vanlig	  dans	  i	  3-‐takt	  med	  betoning	  på	  första	  och	  tredje	  slaget	  

(Bonniers	  Musiklexikon)	  
6. Marsch,	  en	  taktfast	  dans	  som	  kan	  jämföras	  med	  den	  svenska	  

folkmusikens	  "gånglåtar"	  eftersom	  den	  ursprungligen	  var	  avsedd	  att	  
marschera	  till.	  (Bonniers	  Musiklexikon)	  
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2)	  Udda	  taktarter:	  
Under	  min	  utbildning	  på	  jazzlinjen	  har	  jag	  gång	  på	  gång	  stött	  på	  problematiken	  
kring	  att	  improvisera	  över	  udda	  taktarter.	  Ett	  typiskt	  scenario	  är	  att	  man	  vill	  
spela	  en	  låt	  ur	  den,	  för	  de	  flesta	  jazzmusiker	  mycket	  välkända,	  
"standardrepertoar"	  där	  det	  finns	  en	  hel	  uppsjö	  av	  jazzlåtar	  som	  oftast	  går	  i	  3-‐	  
eller	  4-‐takt.	  Dessa	  låtar	  har	  spelats	  i	  många	  olika	  tappningar	  genom	  tiderna	  och	  
det	  kan	  i	  dagsläget	  vara	  svårt	  att	  göra	  något	  nytt	  och	  outforskat	  med	  låtarna.	  
Vill	  man	  få	  en	  standard	  att	  kännas	  ny	  och	  fräsch	  är	  det	  numera	  vanligt	  att	  
transformera	  den	  valda	  låten	  till	  en	  något	  mera	  ovanlig	  taktart.	  På	  så	  sätt	  kan	  
man	  förvandla	  en	  sönderspelad	  standard	  till	  något	  väldigt	  nytänkande	  och	  
annorlunda.	  Utmaningen	  här	  är	  oftast	  att	  hitta	  ett	  flöde	  i	  improvisationen	  över	  
ovanliga	  taktarter	  och	  jag	  försöker	  med	  detta	  arbete	  att	  även	  lära	  mig	  få	  en	  
mera	  avslappnad	  attityd	  i	  mitt	  spel.	  
	  

Begreppsutredning:	  
Benämningen	  "udda	  taktart"	  kommer	  från	  tanken	  att	  dessa	  taktarter	  innehåller	  
ett	  ojämnt	  antal	  grundpulsslag.	  (Bonniers	  musiklexikon	  "takt")	  I	  västerländsk	  
musik	  är	  de	  vanligaste	  taktarterna	  4/4,	  3/4	  eller	  2/4	  där	  man	  alltså	  räknar	  
jämna	  slag	  till	  fyra,	  tre	  respektive	  två	  och	  sedan	  underindelar	  slagen	  i	  
exempelvis	  åttondelar,	  trioler,	  sextondelar	  eller	  kvartoler.	  Hur	  man	  
underindelar	  taktarten	  spelar	  egentligen	  ingen	  större	  roll	  annat	  än	  att	  det	  ger	  
olika	  karaktär	  åt	  låten.	  "Ovanlig	  taktart"	  är	  kanske	  mera	  en	  korrekt	  benämning	  
än	  "udda	  taktart"	  eftersom	  vi	  är	  vana	  att	  spela	  över	  3/4,	  vilket	  är	  en	  udda	  
taktart,	  men	  inte	  nödvändigtvis	  behöver	  vara	  ovanlig.	  Svårigheten	  i	  att	  spela	  
t.ex.	  7/4	  ligger	  enligt	  min	  mening	  inte	  i	  att	  taktarten	  är	  udda,	  utan	  att	  vårt	  öra	  
inte	  är	  vant	  vid	  att	  höra	  rytmer	  över	  en	  sådan	  gruppering	  av	  underdelningar.	  
Alltså	  är	  vi	  "ovana"	  vid	  vissa	  taktarter.	  	  
Ett	  allmänt	  sätt	  att	  förenkla	  problematiken	  är	  att	  göra	  "kombinerade	  taktarter"	  
av	  de	  taktarter	  som	  vi	  är	  vana	  att	  höra.	  ("Lära	  Noter"	  en	  kurs	  av	  Sven	  E	  Carlsson)	  
Exempelvis	  kan	  man	  kombinera	  en	  4-‐takt	  och	  en	  3-‐takt,	  vilket	  ger	  en	  7-‐takt.	  
Eller	  en	  3-‐takt	  och	  en	  2-‐takt,	  vilket	  ger	  en	  5-‐takt.	  Detta	  sätt	  är	  i	  huvudsak	  ett	  
förhållningssätt	  i	  tanken	  än	  i	  notbilden.	  Skulle	  man	  notera	  en	  låt	  på	  så	  sätt	  att	  
man	  bytte	  taktart	  varannan	  takt	  skulle	  det	  bli	  väldigt	  svårt	  att	  läsa.	  
Udda	  taktarter	  är	  betydligt	  vanligare	  förekommande	  i	  österländsk	  musik	  än	  i	  
europeisk	  och	  jazzmusiken	  har	  på	  senare	  år	  börjat	  ta	  in	  mer	  och	  mer	  influenser	  
från	  den	  typen	  av	  musik.	  
	  

3)	  Jazzharmonisering:	  
Jazzen	  har	  varit	  en	  stor	  del	  av	  mitt	  liv	  under	  en	  lång	  tidsperiod.	  Det	  som	  
intresserar	  mig	  är	  inte	  själva	  historiken	  bakom	  jazzen	  utan	  den	  frihet	  man	  
tillåts	  ha	  i	  sitt	  spel	  som	  instrumentalist.	  I	  princip	  skulle	  jag	  vilja	  säga	  att	  det	  
som	  fascinerar	  mig	  mest	  är	  improvisationsmöjligheterna	  och	  det	  ständiga	  
sökandet	  efter	  nya	  klanger	  och	  möjligheter	  att	  förnya	  sig.	  Genom	  att	  använda	  
jazzharmonisering	  i	  detta	  arbete	  ger	  jag	  förhoppningsvis	  ett	  större	  utrymme	  för	  
improvisation,	  frihet	  och	  skapandemöjligheter	  för	  musikanterna.	  
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Metod:	  

Inledning:	  
Först	  och	  främst	  har	  jag	  letat	  efter	  folkmelodier	  från	  Jeppo	  och	  försökt	  hitta	  
antingen	  ljud	  eller	  notmaterial	  till	  välkända	  låtar	  därifrån.	  Därefter	  bestämde	  
jag	  mig	  för	  att	  välja	  ut	  sex	  av	  dessa	  låtar	  som	  jag	  omarrangerade	  så	  att	  det	  
bildades	  nya	  intressanta	  tappningar.	  Slutligen	  spelades	  låtarna	  in	  för	  en	  
sättning	  med	  fyra	  musiker:	  trummor,	  bas	  ,	  piano	  och	  tenorsaxofon.	  Fyra	  av	  
låtarna	  arrangerades	  upp	  på	  förhand	  och	  skickades	  ut	  till	  musikerna	  som	  noter	  
och	  som	  syntdemoinspelningar.	  Två	  av	  låtarna	  arrangerades	  på	  plats	  i	  studion	  
för	  att	  få	  reda	  på	  skillnaden	  mellan	  att	  ge	  notmaterial	  i	  förväg	  och	  under	  
inspelningen.	  I	  denna	  avhandling	  har	  jag	  valt	  att	  teoretiskt	  förklara	  tre	  av	  
arrangemangen	  jag	  gjorde	  och	  skickade	  ut	  på	  förhand.	  I	  den	  ljudande	  delen	  
finns	  alla	  sex	  låtar	  med	  inklusive	  originallåtarna	  från	  LP-‐samlingen.	  
	  

Att	  hitta	  folkmelodier:	  
Efter	  några	  telefonsamtal	  visade	  det	  sig	  att	  mina	  släktingar	  i	  Finland	  ägde	  två	  
LP	  skivor,	  som	  innehöll	  en	  stor	  samling	  med	  folkmelodier	  från	  Jeppo.	  Jag	  
lyssnade	  igenom	  de	  sammanlagt	  47	  spår	  av	  folkmelodier	  för	  att	  kolla	  om	  det	  
fanns	  eventuella	  dubbletter	  på	  skivorna.	  Mycket	  riktigt	  visade	  det	  sig	  att	  vissa	  
låtar	  liknade	  varandra	  trots	  att	  de	  kunde	  heta	  olika	  på	  skivomslaget.	  Efter	  
jämförelsen	  kom	  jag	  fram	  till	  att	  det	  sammanlagt	  var	  37	  olika	  låtar	  och	  10	  låtar	  
var	  snarlika	  dubbletter.	  Till	  sist	  katalogiserade	  jag	  låtarna	  enligt	  de	  6	  
förekommande	  dansstilarna	  och	  valde	  ut	  en	  melodi	  i	  varje	  kategori	  som	  jag	  
skulle	  gå	  vidare	  att	  jobba	  med.	  	  Låtarna	  jag	  valde	  blev:	  
	  
1)	  Viktors	  Vals	  
2)	  Polka	  
3)	  Kengo-‐Antas	  Menuett	  
4)	  Schottis	  
5)	  Sparven	  "lilla"	  (Polska)	  
6)	  Vandringsman	  (Marsch)	  
	  

Transkriptionsprocessen:	  
Mitt	  främsta	  mål	  under	  transkriptionsskedet	  var	  inte	  att	  skriva	  ut	  alla	  drillar	  
och	  stämmor	  exakt,	  utan	  att	  skapa	  en	  kompromissad	  nedteckning	  av	  låtarna,	  
där	  jag	  skrev	  ned	  de	  tydligaste	  drillarna,	  men	  utelämnade	  understämmor	  och	  
harmonier.	  Jag	  var	  mest	  intresserad	  av	  att	  lära	  mig	  melodin	  i	  stora	  drag	  på	  
gehör	  och	  inte	  fördjupa	  mig	  i	  hur	  man	  korrekt	  skriver	  ner	  folkmusik.	  
Transkriptionerna	  finns	  med	  i	  arbetet	  så	  att	  läsaren	  skall	  kunna	  titta	  på	  hur	  
melodierna	  ser	  ut	  på	  ett	  ungefär	  på	  originalinspelnignarna.	  Eftersom	  jag	  i	  
arrangerings-‐skedet	  ändå	  skulle	  ändra	  om	  harmonier,	  rytmiseringar	  och	  
stämföring,	  blev	  nedteckningen	  inte	  gjord	  exakt.	  Som	  tekniskt	  hjälpredskap	  
använde	  jag	  mig	  av	  dataprogrammet	  "Transcribe!"	  med	  vars	  hjälp	  jag	  kunde	  
justera	  centen	  i	  stämningen	  för	  att	  på	  så	  sätt	  enkelt	  härma	  melodierna	  på	  
pianot.	  Det	  visade	  sig	  att	  stämningen	  på	  inspelningarna	  hade	  sjunkit	  med	  ca.	  30	  



	   6	  

cent	  och	  programmet	  gjorde	  det	  möjligt	  för	  mig	  att	  spela	  med	  inspelningen	  
utan	  att	  det	  lät	  hjärtskärande	  falskt.	  I	  programmet	  finns	  också	  möjligheten	  att	  
sakta	  ned	  mp3	  filen	  för	  att	  enklare	  kunna	  höra	  snabba	  passager	  och	  att	  "loopa"	  
takter	  i	  inövningsskedet.	  För	  mig	  personligen	  fungerar	  transkriptionsprocessen	  
bäst	  om	  jag	  först	  lär	  mig	  att	  spela	  en	  melodi	  utantill	  på	  pianot	  och	  sedan	  skriver	  
ner	  den.	  För	  notskrivningen	  använde	  jag	  mig	  av	  ett	  dataprogram	  som	  heter	  
Sibelius.	  Såhär	  såg	  de	  sex	  låtarna	  ut	  efter	  transkriptionsprocessen	  var	  avklarad:	  
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Arrangeringsprocessen:	  
	  

1)	  Viktors	  Vals:	  
Eftersom	  denna	  vals	  redan	  gick	  i	  en	  "udda"	  taktart	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  
göra	  någonting	  ännu	  mera	  udda	  av	  den.	  Jag	  ville	  bibehålla	  känslan	  av	  att	  man	  
behöver	  räkna	  till	  3,	  men	  ville	  göra	  något	  annorlunda	  och	  spännande.	  Under	  en	  
ensembleföreläsning	  på	  musikhögskolan	  hade	  trumpetaren	  Dan	  Johansson	  
tagit	  med	  sig	  en	  låt	  som	  var	  baserad	  på	  22/8	  dels	  takt	  och	  som	  han	  delade	  in	  i	  
perioder	  av	  2	  x	  3/4	  takter+	  1x	  4/8	  där	  triolerna	  i	  3/4	  blir	  åttondelar	  i	  4/8.	  Detta	  
gav	  känslan	  av	  att	  man	  räknar	  två	  vanliga	  tretakter	  efter	  varandra,	  följt	  av	  en	  
lite	  förkortad	  takt.	  Jag	  gillade	  känslan	  i	  den	  karaktären	  med	  den	  ovanliga	  
"korta"	  takten	  var	  tredje	  gång.	  Det	  gav	  en	  smak	  av	  udda	  rytmer,	  men	  eftersom	  
den	  låt	  han	  tog	  med	  skulle	  spelas	  väldigt	  lugnt	  och	  långsamt	  lade	  man	  knappt	  
märke	  till	  att	  det	  var	  någonting	  konstigt	  med	  den	  och	  att	  var	  tredje	  takt	  var	  
kortare	  än	  de	  andra.	  Nedan	  finns	  en	  bild	  på	  hur	  man	  kan	  underdela	  22/8	  i	  
grupper	  av	  3	  åttondelar.	  
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Detta	  sätt	  att	  skriva	  i	  3/4	  med	  trioler	  som	  underdelning,	  ger	  en	  bra	  bild	  av	  hur	  
man	  ska	  känna	  själva	  låten.	  	  
Jag	  beslöt	  mig	  för	  att	  applicera	  22/8	  känslan	  på	  melodin	  i	  Viktors	  Vals,	  men	  
ville	  dessutom	  eftersträva	  att	  spela	  den	  fortare	  eftersom	  "udda	  taktarts-‐känslan"	  
skulle	  komma	  fram	  tydligare	  då.	  Med	  hjälp	  av	  Sibelius	  skapade	  jag	  en	  tom	  
notmall	  där	  jag	  delade	  upp	  takter	  i	  2x	  9/8-‐dels	  takt	  +	  en	  4/8-‐dels	  takt	  och	  
började	  sedan	  applicera	  melodin	  på	  den	  mallen.	  Enklast	  var	  att	  försöka	  känna	  
en	  fjärdedel	  från	  den	  gamla	  valsen	  som	  en	  punkterad	  fjärdedel	  i	  9/8-‐dels	  takt	  
och	  att	  synkopera	  åttondelarna	  i	  3/4	  till	  9/8-‐dels	  takten.	  Tyvärr	  tyckte	  jag	  att	  
detta	  sätt	  inte	  fungerade	  i	  notskrivningsprogrammet	  Sibelius	  eftersom	  
metronomen	  då	  inte	  klickade	  på	  alla	  underdelningar.	  Därför	  valde	  jag	  att	  
notera	  låten	  i	  9/8	  +	  9/8	  +	  4/8	  i	  stället.	  
	  

	  
	  
	  
För	  att	  få	  melodin	  att	  passa	  in	  på	  4/8-‐dels	  takten	  klippte	  jag	  helt	  enkelt	  bort	  ett	  
slag	  från	  3/4-‐dels	  takten.	  
	  

	  

	  
	  
	  När	  jag	  hade	  kommit	  till	  takt	  tre	  av	  originalmelodin	  i	  Viktors	  Vals	  och	  överfört	  
den	  till	  22/8,	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  vänta	  med	  att	  fortsätta	  överföra	  resten	  av	  
melodin.	  För	  mig	  var	  det	  i	  detta	  skede	  intressantare	  att	  börja	  harmonisera	  de	  
tre	  första	  takterna	  på	  ett	  bra	  sätt,	  så	  att	  jag	  kunde	  få	  en	  uppfattning	  om	  åt	  vilket	  
håll	  låten	  tog	  vägen	  harmoniskt	  sett.	  Ville	  den	  bli	  durig	  och	  glad	  eller	  mollig	  
och	  sorgsen?	  Skulle	  det	  bli	  en	  ballad	  eller	  en	  snabb	  låt?	  Jag	  tycker	  att	  
harmoniken	  oftast	  berättar	  för	  mig	  vilket	  tempo	  låten	  skall	  få	  och	  påverkar	  
därav	  mina	  val	  hur	  jag	  vill	  rytmisera	  melodin.	  	  
Hela	  känslan	  som	  uppstod	  då	  jag	  lyssnade	  på	  de	  tre	  takter	  jag	  hade	  hunnit	  
överföra	  av	  melodin	  tillsammans	  med	  metronomslagen	  i	  
notskrivningsprogrammet,	  påminde	  mig	  väldigt	  mycket	  om	  låten	  "Smash"	  av	  
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Avishai	  Cohen	  Trio.	  Därför	  inspirerades	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  enkla	  treklanger	  
i	  harmoniseringen	  i	  stället	  för	  att	  ta	  till	  tunga	  jazzackord,	  precis	  som	  Avishai's	  
Trio	  gör.	  För	  att	  skapa	  lite	  mer	  intressanta	  klanger	  valde	  jag	  i	  stället	  att	  göra	  
såkallade	  "slash-‐ackord"	  av	  treklangerna	  och	  försökte	  hitta	  ett	  basriff	  som	  
skulle	  kunna	  underlätta	  för	  musikerna	  att	  känna	  den	  ovanliga	  taktarten	  22/8.	  
Med	  "slash-‐ackord"	  menas	  i	  detta	  sammanhang	  treklanger	  med	  en	  annan	  
baston	  än	  grundtonen.	  Resultatet	  blev	  att	  jag	  lät	  basen	  spela	  grundton	  och	  
kvint	  i	  punkterade	  fjärdedelar	  för	  att	  betona	  3	  takten,	  och	  repeterade	  detta	  med	  
en	  heltons	  förflyttning	  uppåt.	  
	  	  

	  
	  
Treklangerna	  till	  detta	  basriff	  fick	  styras	  av	  melodin	  så	  att	  den	  fick	  stöd	  av	  
harmoniken.	  Första	  takten	  i	  melodin	  är	  ett	  rent	  Am	  ackord	  och	  jag	  piffade	  upp	  
klangen	  lite	  genom	  att	  lägga	  till	  en	  nia.	  Andra	  takten	  börjar	  på	  ett	  G,	  vilket	  
såklart	  indikerar	  ett	  C	  dur	  eller	  G	  dur	  ackord,	  eftersom	  jag	  hade	  bestämt	  mig	  
för	  att	  hålla	  mig	  till	  treklanger.	  Annars	  hade	  det	  självklart	  kunnat	  bli	  ett	  Am7.	  
Jag	  valde	  ett	  C	  dur	  eftersom	  det	  gav	  en	  skön	  klang	  över	  Bb	  tonen	  i	  basen.	  I	  
tredje	  takten	  förekommer	  det	  ett	  A	  och	  ett	  Fiss	  i	  melodin	  vilket	  givetvis	  ledde	  
till	  ett	  D-‐dur	  ackord.	  Från	  C/Bb	  till	  D	  valde	  jag	  dessutom	  att	  lägga	  till	  ett	  
mellangångsackord	  genom	  att	  höja	  ett	  halvtonsteg	  från	  C,	  genom	  Db	  till	  D.	  
Resultatet	  såg	  ut	  så	  här:	  
	  

	  
	  
Jag	  gillade	  själva	  riffet	  över	  dessa	  tre	  takter	  som	  uppstod	  i	  kombination	  av	  
basen	  och	  ackorden	  så	  mycket	  så	  att	  jag	  upprepade	  riffet	  i	  nästa	  tre	  takter	  
innan	  jag	  fortgick	  med	  att	  överföra	  melodin	  från	  originallåten.	  Samma	  
förfarande	  upprepades	  nu	  med	  den	  resterande	  melodin	  men	  jag	  behöll	  samma	  
ackord	  över	  låtens	  första	  del.	  	  
Andra	  delen	  av	  låten	  indikerade	  ett	  tydligt	  tonartsbyte	  eftersom	  melodin	  i	  
originalet	  (från	  takt	  17)	  rör	  sig	  över	  ett	  C#,	  vilket	  i	  mina	  öron	  betyder	  att	  låten	  
går	  från	  moll	  till	  dur.	  Vi	  rör	  oss	  från	  och	  med	  nu	  i	  A	  dur	  i	  stället	  för	  Am.	  Här	  
använde	  jag	  mig	  återigen	  av	  samma	  principer	  som	  ovan.	  Jag	  började	  med	  att	  
överföra	  melodin	  till	  rätt	  taktart	  och	  harmoniserade	  låten	  med	  så	  enkla	  
treklanger	  som	  möjligt.	  Denna	  gång	  lät	  jag,	  i	  motsats	  till	  hur	  jag	  hade	  gått	  till	  
väga	  i	  början,	  ackorden	  styra	  basgången	  och	  inte	  tvärtom.	  Detta	  ledde	  till	  att	  
basrytmen	  blev	  lite	  annorlunda	  i	  B-‐delen	  än	  i	  A	  delen.	  Den	  slutliga	  
notversionen	  som	  jag	  delade	  ut	  till	  musikerna	  kallade	  jag	  för	  "Viktor	  Valsar	  
Snett"	  och	  den	  såg	  ut	  på	  följande	  vis:	  
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2)	  Polka	  
Denna	  melodi	  är	  i	  originaltappningen	  väldigt	  studsig	  och	  glad.	  Jag	  hade	  som	  
mål	  att	  bibehålla	  den	  duriga	  känslan	  i	  min	  harmonisering,	  fast	  avdramatisera	  
de	  aningen	  banala	  visharmonierna	  och	  i	  stället	  modernisera	  klangerna	  till	  
något	  mera	  jazzigt.	  Dessutom	  ville	  jag	  gärna	  testa	  att	  göra	  en	  7-‐takts	  låt	  av	  
melodin,	  men	  hade	  som	  mål	  att	  slutresultatet	  inte	  fick	  bli	  för	  svårt	  eller	  
förutbestämt,	  vilket	  jag	  tyckte	  att	  det	  hade	  blivit	  med	  Viktors	  Vals.	  Som	  
inspiration	  för	  att	  kunna	  skapa	  mig	  en	  målbild	  av	  hur	  låten	  skulle	  bli	  i	  
slutändan	  lyssnade	  jag	  en	  hel	  del	  på	  Martin	  Sjöstedts	  "Bueno",	  där	  han	  enligt	  
min	  mening	  har	  lyckats	  skapa	  en	  intressant	  men	  ändå	  väldigt	  avslappnad	  7-‐
takts	  låt.	  Han	  använder	  duriga	  och	  lugna	  klanger	  över	  en	  rätt	  rörlig	  baslinje	  och	  
jag	  hade	  i	  åtanke	  att	  skapa	  något	  i	  den	  stilen.	  
Först	  och	  främst	  började	  jag	  med	  att	  omharmonisera	  låten.	  Som	  sagt	  ville	  jag	  
att	  den	  fortfarande	  skulle	  gå	  i	  dur,	  men	  ändå	  jazza	  till	  den	  lite.	  Det	  enklaste	  
sättet	  som	  jag	  kom	  på	  att	  göra	  detta	  med	  var	  genom	  att	  byta	  till	  en	  annan	  
kyrkotonart.	  I	  stället	  för	  att	  tänka	  att	  melodin	  var	  en	  jonisk	  melodi	  valde	  jag	  att	  
tänka	  den	  som	  en	  lydisk	  melodi,	  vilket	  betydde	  att	  jag	  bibehöll	  D-‐Durs	  
förtecken	  men	  helt	  enkelt	  bytte	  ut	  grundtonskänslan	  till	  ett	  G.	  Melodin	  började	  
nu	  i	  stället	  för	  på	  kvinten	  på	  9:an	  i	  skalan	  och	  gav	  hela	  låten	  en	  annan	  känsla.	  
Första	  ackordet	  skulle	  självklart	  bli	  ett	  ackord	  där	  den	  lydiska	  klangen	  skulle	  
komma	  fram	  bäst	  men	  ändå	  inte	  blir	  för	  jazzig.	  Ett	  D/G	  innehåller	  alla	  
ingredienser	  för	  att	  få	  en	  fullt	  maj7-‐ackord	  klang,	  men	  eftersom	  den	  saknar	  dur	  
tersen	  (B-‐et	  i	  G	  Dur)	  får	  den	  en	  större	  mystik	  än	  ett	  rent	  dur	  maj7-‐ackord.	  	  	  

	  
	  
När	  jag	  hade	  bestämt	  vilken	  tonalitet	  låten	  skulle	  få,	  gick	  jag	  över	  till	  att	  byta	  
taktart	  på	  den.	  Denna	  gång	  började	  jag	  med	  att	  försöka	  hitta	  någon	  form	  av	  
trumkomp	  i	  7/4	  i	  låtskrivningsprogrammets	  "Logic	  Pros"	  trumkomp-‐bibliotek	  
som	  jag	  kunde	  spela	  till	  och	  helt	  enkelt	  testa	  mig	  fram	  för	  att	  få	  melodin	  att	  
passa.	  Det	  finns	  nämligen	  ett	  förinstallerat	  bibliotek	  på	  olika	  trumrytmer	  i	  detta	  
dataprogram,	  som	  låtskrivare	  kan	  använda	  som	  inspirationskälla.	  Tyvärr	  fanns	  
det	  inga	  förinstallerade	  trumkomp	  i	  7/4,	  så	  jag	  tog	  valfritt	  16-‐dels	  baserat	  
funkkomp,	  satte	  ihop	  två	  takter	  av	  kompet,	  och	  skar	  helt	  enkelt	  bort	  den	  sista	  
16-‐dels	  grupperingen,	  vilket	  blir	  en	  fjärdedel.	  Jag	  ville	  nämligen	  att	  
underdelningarna	  skulle	  vara	  raka	  och	  16-‐delsbaserade	  och	  inte	  swing	  eftersom	  
den	  lydiska	  klangen	  D/G	  gav	  mig	  associationer	  till	  skivbolaget	  "ECMs"	  stil	  på	  
jazzinspelningar.	  ECM	  är	  inom	  jazzen	  ett	  skivbolag	  som	  är	  välkänt	  för	  sin	  
speciella	  typ	  av	  känsla	  då	  det	  gäller	  inspelningarnas	  arrangemang,	  klangbild	  
och	  rytmisering.	  Skivbolagets	  arrangemang	  är	  rätt	  ofta	  raka	  i	  rytmiseringen	  och	  
använder	  sig	  mindre	  sällan	  av	  triol-‐åttondelar	  som	  man	  har	  gjort	  i	  den	  
traditionella	  jazzen.	  Det	  visade	  sig	  vara	  rätt	  enkelt	  att	  spela	  melodin	  till	  
trumkompet	  i	  7/4	  genom	  att	  helt	  enkelt	  skära	  bort	  sista	  slaget	  i	  var	  fjärde	  takt	  
på	  originalplankningen	  av	  låten.	  	  
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Efter	  att	  jag	  hade	  lyckats	  rytmisera	  melodin	  så	  att	  den	  gick	  jämt	  ut	  på	  sju	  
fjärdedelar	  försökte	  jag	  hitta	  ett	  slags	  komp	  som	  skulle	  ligga	  i	  pianot	  för	  att	  
markera	  7-‐takten.	  Trumkompet	  som	  jag	  hade	  gjort	  om	  till	  7/4	  i	  "Logic	  Pro"	  
markerade	  väldigt	  tydligt	  den	  andra	  sextondelen	  i	  fjärde	  slaget	  på	  7-‐takten,	  
vilket	  ledde	  till	  att	  jag	  valde	  att	  basen	  skulle	  få	  en	  likadan	  rytm.	  
	  

	  
Nu	  ville	  jag	  hitta	  en	  mindre	  underdelning	  som	  komplement	  till	  denna	  rytm,	  
eftersom	  låten	  skulle	  gå	  rätt	  så	  långsamt.	  Jag	  jammade	  över	  basgfiguren	  och	  
ackordet	  D/G	  för	  att	  hitta	  en	  intressant	  rytm	  på	  pianot	  som	  komplement	  till	  
melodin.	  Slutresultatet	  blev	  att	  använda	  kvinten	  i	  ackordet	  alltså	  tonen	  D	  för	  
att	  göra	  lite	  fler	  rytmiseringar.	  	  
	  

	  
	  
Kvinten	  tar	  inte	  bort	  för	  mycket	  fokus	  från	  melodin	  trots	  att	  den	  spelas	  på	  
samma	  gång,	  eftersom	  det	  är	  en	  rätt	  så	  ofärgad	  ton	  i	  ackordet.	  Pianokompet	  
som	  uppstod	  påminde	  mig	  lite	  om	  introt	  i	  Lars	  Janssons	  "More	  Human"	  som	  
faktiskt	  går	  i	  samma	  tonart	  också.	  Detta	  gav	  mig	  iden	  att	  ta	  inspiration	  av	  just	  
More	  Human	  för	  fortsättningen	  av	  harmoniseringen.	  More	  Humans	  
harmonisering	  bygger	  på	  en	  basgång,	  som	  går	  ner	  diatoniskt	  i	  skalan	  och	  jag	  
ville	  efterlikna	  detta	  genom	  att	  använda	  mig	  av	  en	  sjunkande	  basgång	  genom	  
hela	  låten.	  För	  att	  melodin	  inte	  skulle	  krocka	  med	  ackorden	  anpassade	  jag	  
ackorden	  och	  basen	  så	  gott	  det	  gick.	  På	  vissa	  ställen	  blev	  jag	  ändå	  tvungen	  att	  
ändra	  melodin	  med	  ett	  halvtonssteg	  för	  att	  ackordet	  inte	  skulle	  bli	  för	  
dissonant	  mot	  melodin.	  
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Efter	  jag	  hade	  gjort	  detta	  på	  A-‐delens	  melodi,	  konstaterade	  jag	  att	  jag	  nu	  i	  alla	  
fall	  hade	  ändrat	  om	  låten	  till	  G	  jonisk	  i	  och	  med	  att	  jag	  hade	  sänkt	  C#	  till	  C	  på	  
alla	  ställen.	  Jag	  tyckte	  ändå	  att	  den	  lät	  bättre	  och	  inte	  lika	  durig	  som	  då	  den	  var	  
i	  lydisk.	  	  
Efter	  detta	  tog	  jag	  mig	  an	  B-‐delen.	  B	  delen	  fick	  fortsätta	  från	  det	  ackord	  jag	  
hade	  slutat	  på	  i	  slutet	  av	  A-‐delen,	  alltså	  ett	  C-‐dur.	  Jag	  ändrade	  bara	  färgningen	  
lite	  grann	  och	  fortsatte	  att	  harmonisera	  genom	  att	  göra	  en	  fallande	  basgång	  i	  
hel	  eller	  halvtonsteg.	  Här	  blev	  resultatet	  endast	  halvtonstegs	  förflyttningar	  och	  
ackorden	  följer	  med.	  Vid	  några	  ställen	  som	  t.ex.	  på	  Abmaj13	  ändrade	  jag	  
melodin	  så	  att	  den	  skulle	  blir	  mer	  harmonisk	  över	  ackordet.	  
	  

	  
	  
Den	  slutliga	  versionen	  som	  musikerna	  fick	  i	  noter	  var	  följande:	  
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3)	  Kengo-‐Antas	  Menuett:	  
I	  detta	  arr	  var	  min	  första	  prioritet	  att	  framförallt	  basen	  skulle	  få	  ett	  större	  
ansvar	  för	  melodin	  än	  tidigare.	  Jag	  ville	  dessutom	  ge	  basisten	  en	  mera	  
utmanande	  roll	  rytmiskt.	  Inspirationen	  till	  detta	  kom	  från	  att	  lyssna	  till	  Avishai	  
Cohen	  och	  denna	  gång	  tänkte	  jag	  på	  låten	  Nunu,	  som	  går	  i	  en	  jämn	  taktart	  för	  
det	  mesta.	  Men	  eftersom	  basrytmen	  är	  så	  förskjuten	  luras	  örat	  att	  den	  går	  i	  en	  
ovanlig	  taktart	  trots	  att	  den	  till	  största	  del	  inte	  egentligen	  gör	  det.	  Därför	  
bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  behålla	  den	  taktart	  som	  Kengo-‐Antas	  menuett	  hade	  
från	  början,	  alltså	  3-‐takt	  och	  i	  stället	  försöka	  skriva	  en	  väldigt	  förskjuten	  
basrytm	  för	  att	  ge	  en	  känsla	  av	  att	  den	  går	  i	  en	  udda	  taktart.	  
För	  att	  låta	  basen	  spela	  en	  melodi	  började	  jag	  med	  att	  lägga	  A-‐delens	  melodi	  i	  
basen	  och	  sedan	  byta	  den	  taktvis	  mellan	  instrumenten.	  
	  

	  
	  
Det	  var	  som	  om	  melodin	  nu	  gick	  i	  växelverkan	  mellan	  de	  olika	  instrumenten	  
piano,	  saxofon	  och	  bas.	  Dessutom	  lät	  jag	  pianot	  och	  saxofonen	  spela	  i	  ters-‐
stämmor	  i	  takt	  sju.	  
Från	  och	  med	  B-‐delen	  ville	  jag	  att	  det	  skulle	  komma	  igång	  någon	  form	  av	  
basfigur	  under	  melodin.	  Basfiguren	  skulle	  gärna	  få	  bli	  lite	  vilseledande,	  alltså	  
inte	  avslöja	  den	  taktart	  låten	  går	  i.	  Detta	  testade	  jag	  mig	  fram	  till	  genom	  att	  
först	  och	  främst	  bestämma	  vilka	  toner	  jag	  ville	  använda	  under	  ackordet	  och	  
sedan	  flytta	  runt	  dessa	  toner	  på	  olika	  sextondelar	  i	  takten	  så	  länge	  tills	  jag	  
hittade	  nåt	  som	  jag	  tyckte	  lät	  häftigt	  och	  vilseledande.	  Resultatet	  blev	  följande:	  
	  

	  
	  
	  
Hela	  B-‐	  Delen	  fick	  röra	  sig	  över	  den	  uppstådda	  basfiguren,	  där	  jag	  fortsatte	  att	  
låta	  instrumenten	  byta	  av	  varandra	  och	  spela	  melodin	  i	  omgångar	  med	  
basfiguren	  som	  ett	  välkommet	  avbrott	  emellanåt.	  



	   19	  

	  
	  
B-‐delen	  fick	  till	  slut	  en	  rätt	  så	  orolig	  känsla	  över	  sig,	  där	  det	  händer	  mycket	  och	  
man	  blir	  aningen	  stressad.	  Därför	  ville	  jag	  att	  C-‐delen	  skulle	  få	  en	  mycket	  
lugnare	  och	  tyngre	  känsla.	  Först	  och	  främst	  gjorde	  jag	  ett	  piano-‐komp	  i	  "4	  över	  
3"	  så	  att	  ackorden	  bytte	  med	  två	  slags	  mellanrum	  även	  över	  3-‐takten	  och	  även	  
rytmiseringen	  antydde	  en	  slags	  "4	  över	  3"	  känsla.	  	  
	  

	  
	  
Melodin	  går	  från	  saxofonen	  över	  till	  pianot	  efter	  två	  takter	  och	  basen	  följer	  
ackordens	  rytm.	  Jag	  tyckte	  då	  att	  C-‐delen	  skulle	  få	  kännas	  ännu	  mera	  
avstressad	  och	  ville	  gärna	  göra	  en	  metrisk	  modulation	  in	  till	  C-‐delen	  för	  att	  ta	  
ner	  tempot	  till	  1/3	  av	  starttempot.	  Detta	  gör	  man	  enklast	  genom	  att	  det	  gamla	  
tempots	  punkterade	  fjärdedelar	  får	  bli	  det	  nya	  tempots	  fjärdedelar.	  
	  

	  
	  C-‐delen	  slutar	  med	  samma	  melodislinga	  som	  de	  sista	  fyra	  takterna	  av	  B-‐delen,	  
så	  då	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  återgå	  till	  B-‐delens	  oroliga	  basrytm	  och	  även	  
återgå	  till	  samma	  tempo.	  Jag	  gjorde	  då	  en	  metrisk	  modulation,	  men	  precis	  
tvärtom,	  så	  att	  tempot	  nu	  skulle	  tredubblas.	  

	  
	  
Eftersom	  låtens	  arrangemang	  inte	  var	  särskilt	  utmanande	  harmoniskt	  ville	  jag	  
gärna	  skriva	  en	  annan	  soloform	  på	  den.	  Jag	  använde	  mig	  av	  basfiguren	  och	  
transponerade	  upp	  den	  i	  småterser.	  Detta	  innebär	  att	  soloformen	  börjar	  i	  Fm	  
och	  höjer	  sedan	  till	  Abm	  och	  Bm,	  innan	  den	  landar	  på	  C-‐delens	  ackord.	  	  
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De	  andra	  låtarna:	  
De	  resterande	  låtarna	  gjorde	  jag	  lite	  andra	  saker	  av.	  Jag	  frångick	  mer	  från	  
tanken	  att	  använda	  harmonier	  som	  liknar	  skivbolaget	  ECMs	  stil,	  till	  att	  
arrangera	  något	  lite	  mer	  stiltypiskt	  jazzigt.	  Därav	  blev	  "Schottis"	  till	  en	  ren	  
jazzblues,	  men	  i	  femtakt.	  "Vandringsmannen"	  harmoniserades	  enligt	  
traditionell	  jazzharmonik	  och	  "Sparven	  lilla"	  gjordes	  som	  en	  fri	  improvisation	  
kring	  den	  transkriberade	  melodin	  med	  bara	  piano	  och	  saxofon.	  
	  

Resultat:	  

Viktor	  Valsar	  snett:	  
I	  Viktors	  Vals	  hade	  jag	  verkligen	  gjort	  ett	  vågat	  arrangemang	  som	  visade	  sig	  
vara	  en	  rejäl	  utmaning	  att	  spela	  för	  alla	  musiker.	  Det	  var	  väldigt	  svårt	  att	  hitta	  
ett	  sätt	  att	  räkna	  underdelningarna	  i	  huvudet	  utan	  att	  tappa	  tempot.	  
Framförallt	  visade	  det	  sig	  vara	  väldigt	  krångligt	  att	  improvisera	  över	  låten.	  Vi	  
testade	  olika	  möjligheter	  att	  förhålla	  oss	  till	  rytmerna.	  Basisten	  och	  trummisen	  
ville	  känna	  rytmen	  helt	  annorlunda	  än	  vad	  jag	  hade	  skrivit	  den	  eftersom	  det	  då	  
skulle	  bli	  enklare	  för	  dem	  att	  hålla	  tempot.	  De	  ville	  känna	  låten	  som	  jag	  skrivit	  
nedan:	  
	  

	  
	  
Enligt	  trummisens	  och	  basistens	  sätt	  att	  tänka	  kom	  nu	  vissa	  av	  ackorden	  mitt	  i	  
takten.	  En	  tre	  takts	  period	  blev	  till	  fyra	  takter.	  Jag	  försökte	  själv	  testa	  att	  tänka	  
så	  under	  tiden	  jag	  improviserade,	  men	  kände	  fort	  att	  jag	  inte	  klarade	  av	  att	  
hålla	  reda	  på	  när	  det	  andra	  ackordet	  (C/Bb)	  skulle	  komma.	  Därför	  blev	  
slutresultatet	  av	  låten	  att	  den	  lät	  osäker	  och	  orepeterad.	  Vi	  kunde	  helt	  enkelt	  
inte	  samsas	  om	  ett	  gemensamt	  förhållningsätt	  till	  underdelningarna.	  22/8	  är	  
helt	  klart	  en	  taktart	  som	  inte	  många	  är	  vana	  att	  höra	  och	  saxofonistens	  
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kommentar	  var,	  efter	  att	  vi	  hade	  testat	  spela	  in	  den	  några	  gånger,	  att	  vi	  hade	  
behövt	  öva	  på	  den	  låten	  i	  ett	  halvår	  minst	  för	  att	  kunna	  klara	  av	  att	  spela	  den	  
övertygande	  och	  med	  rytmisk	  precision.	  Det	  blev	  bara	  tre	  tagningar	  av	  den	  
låten	  i	  studion	  och	  jag	  tror	  att	  detta	  berodde	  på	  att	  vi	  helt	  enkelt	  inte	  trodde	  att	  
den	  skulle	  kunna	  bli	  så	  mycket	  bättre,	  hur	  många	  tagningar	  vi	  än	  försökte	  oss	  
på.	  Själv	  känner	  jag	  att	  genom	  att	  tvinga	  mig	  att	  spela	  över	  en	  taktart	  som	  jag	  
inte	  alls	  kan	  känna	  naturligt,	  har	  jag	  blivit	  bättre	  på	  att	  spela	  i	  andra	  udda	  
taktarter.	  Detta	  märktes	  tydligt	  när	  vi	  gick	  över	  till	  att	  spela	  in	  de	  tre	  resterande	  
låtarna	  som	  gjordes	  i	  en	  mera	  traditionell	  jazzstil.	  Dessa	  låtar	  innehöll	  också	  
moment	  av	  udda	  perioder	  och	  taktarter,	  men	  var	  inte	  lika	  svåra	  som	  "Viktor	  
Valsar	  Snett".	  Då	  vi	  spelade	  dessa	  tre	  låtar	  till	  sist,	  visade	  sig	  det	  vara	  mycket	  
lättare	  att	  t.ex.	  hålla	  reda	  på	  udda	  perioder	  än	  det	  varit	  tidigare.	  Att	  utsätta	  sig	  
själv	  för	  att	  spela	  saker	  som	  är	  väldigt	  mycket	  för	  svåra	  kan	  ibland	  leda	  till	  att	  
man	  blir	  bättre	  på	  att	  spela	  saker	  som	  bara	  är	  lite	  för	  svåra.	  
	  

Polka:	  
Detta	  arrangemang	  var	  det	  enda	  som	  fungerade	  rätt	  så	  väl	  från	  början.	  
Notbilden	  blev	  tydlig	  och	  det	  gjorde	  att	  vi	  alla	  kunde	  slappna	  av	  lite	  mera.	  
Dessutom	  hade	  basen	  en	  så	  tydlig	  och	  enkel	  figur	  att	  det	  var	  lättare	  att	  
improvisera	  trots	  den	  ovanliga	  taktarten.	  Det	  jag	  kände	  att	  jag	  kunde	  ha	  gjort	  
bättre	  i	  detta	  arrangemang	  är	  främst	  att	  skriva	  ut	  formen	  bättre.	  Vi	  hade	  
nämligen	  ändrat	  antalet	  gånger	  olika	  delar	  skulle	  komma	  och	  detta	  skrev	  alla	  
helt	  enkelt	  in	  på	  pappret,	  vilket	  enligt	  vissa	  skapade	  en	  otrygghet.	  Harmoniskt	  
sett	  kände	  jag	  också	  att	  den	  var	  tydlig	  och	  trots	  att	  ackorden	  byter	  av	  varandra	  
väldigt	  mycket	  så	  ger	  den	  en	  möjlighet	  att	  tänka	  linjärt	  i	  stället	  för	  ackordiskt.	  	  
	  

Kengo-‐Antas	  Menuett	  
Denna	  låt	  visade	  sig	  bli	  en	  svår,	  både	  att	  repetera	  och	  att	  spela	  in.	  Jag	  trodde	  
först	  att	  den	  skulle	  vara	  enklare	  än	  de	  andra	  två	  låtarna,	  eftersom	  den	  inte	  gick	  i	  
en	  ovanlig	  taktart.	  Redan	  under	  repen	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  skippa	  en	  hel	  del	  
saker	  för	  att	  göra	  den	  enklare,	  vilket	  visade	  på	  hur	  svår	  den	  egentligen	  är.	  
Exempel	  på	  en	  sak	  vi	  ändrade	  var	  t.ex.	  att	  inte	  göra	  någon	  metrisk	  modulation	  
överhuvudtaget.	  Det	  var	  helt	  enkelt	  för	  svårt	  att	  tänka	  sig	  in	  i	  det	  nya	  tempot	  
några	  takter	  innan	  modulationen	  på	  samma	  gång	  som	  man	  kämpade	  med	  att	  
hålla	  igång	  en	  stadig	  puls	  i	  originaltempot.	  "Kengo-‐Antas	  Menuett"	  blev	  den	  låt	  
som	  vi	  gjorde	  flest	  tagningar	  på.	  Jag	  antar	  att	  det	  berodde	  på	  att	  den	  var	  mest	  
arrangerad	  då	  det	  gällde	  att	  pricka	  insatser	  rätt	  och	  framförallt	  visade	  den	  sig	  
vara	  väldigt	  känslig	  för	  hur	  rytmiskt	  exakt	  man	  spelar.	  Tyvärr	  måste	  jag	  erkänna	  
att	  vi	  inte	  kom	  fram	  till	  en	  enda	  tagning	  där	  vi	  var	  nöjda.	  Vi	  testade	  
sammanlagt	  sex	  tagningar	  och	  blev	  bara	  tröttare	  och	  mera	  besvikna	  på	  oss	  
själva	  av	  att	  fortsätta.	  	  
Vi	  hade	  även	  ändrat	  basfiguren	  under	  solot.	  Tyvärr	  visade	  sig	  nämligen	  att	  
figuren	  var	  så	  vilseledande	  rytmiskt,	  att	  solisten	  inte	  fick	  tillräckligt	  med	  frihet	  
för	  att	  kunna	  improvisera.	  I	  stället	  kände	  solisten	  att	  denne	  fick	  "dra"	  i	  hela	  
bandet	  så	  att	  de	  ackompanjerande	  musikerna	  inte	  skulle	  varken	  öka	  eller	  
sjunka	  i	  tempot.	  Tempot	  gick	  upp	  något	  otroligt	  för	  varje	  gång	  vi	  testade	  och	  
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detta	  ledde	  till	  att	  basisten	  i	  sista	  temat	  inte	  längre	  klarade	  av	  att	  spela	  
sextondelarna	  i	  melodin.	  	  

Sammanfattning:	  
Det	  största	  misstaget	  som	  jag	  gjort	  i	  denna	  skapelseprocess	  är	  att	  jag	  skrev	  låtar	  
som	  för	  min	  egen	  pianistiska	  nivå	  var	  för	  svåra.	  Annars	  är	  jag	  rätt	  så	  nöjd	  med	  
själva	  arrangemangen	  och	  jag	  är	  säker	  på	  att	  om	  jag	  hade	  skickat	  dem	  till	  
Avishai	  Cohen	  Trio	  och	  bett	  dem	  repetera	  låtarna	  och	  sedan	  spela	  in	  dem,	  så	  
hade	  de	  låtit	  helt	  fantastiska.	  Mitt	  missnöje	  ligger	  helt	  och	  hållet	  i	  min	  egen	  
insats	  som	  pianist	  i	  studion.	  Det	  hade	  krävts	  minst	  ett	  år	  av	  intensivt	  övande	  
för	  min	  egen	  del	  innan	  jag	  hade	  kunnat	  klara	  av	  att	  spela	  det	  jag	  skrivit.	  Tyvärr	  
blev	  det	  så	  att	  jag	  hade	  skrivit	  arrangemangen	  för	  sent	  och	  lade	  mera	  krut	  på	  
själva	  skrivprocessen	  än	  inövningsprocessen.	  Om	  jag	  gör	  något	  liknande	  
projekt	  igen	  kommer	  jag	  snarare	  att	  försöka	  utgå	  ifrån	  den	  nivå	  jag	  just	  nu	  är	  på	  
spelmässigt	  och	  skriva	  arrangemang	  som	  passar	  den	  nivån.	  På	  samma	  gång	  kan	  
jag	  såklart	  känna	  att	  om	  man	  alltid	  bara	  spelar	  låtar	  som	  man	  vet	  att	  man	  klarar	  
av	  lätt,	  så	  kommer	  man	  aldrig	  att	  utvecklas	  heller.	  Det	  är	  svårt	  att	  hitta	  en	  
vettig	  balansgång	  däremellan.	  	  
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