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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur trumslagaren påverkar den musikaliska helheten 
och interagerar med sina medmusiker i modernt jazztriospel.  
 
En jämförande analys har gjorts av skivinspelningar från 1961 och framåt med trumslagarna 
Paul Motian, Jack Dejohnette och Jorge Rossy. Analysen behandlar rytmik, dynamik och 
klangfärg i två standardlåtar, All the things you are och Solar, och baseras på transkription i 
partiturform med avsikt att tydliggöra musikernas interaktion. Uppsatsen innefattar även en 
konstnärlig del i form av en inspelning, där jag tillsammans med en pianist och en basist 
framför tre standardlåtar. Dessa inspelningar diskuteras i relation till det analyserade 
materialet. 
 
Resultatet visar hur dessa tre trumslagare påverkar den musikaliska helheten rytmiskt, 
dynamiskt och klangligt samt hur de tar intryck av sina medmusiker. 
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Introduktion 
 
Jag har spelat trummor i många år och har blivit intresserad av den musikaliska interaktion 
som sker mellan jazzmusiker när de spelar med varandra. Ända sedan jag började lyssna på 
jazz, har jag fascinerats av hur olika trumslagare har satt sin egen prägel på den musikaliska 
helheten och hur de interagerar med de andra musikerna.  
 
Trumspel betraktades länge som något som låg litet utanför själva musiken. Under den s k 
swingeran (ca 1930-1940) var jazzmusik endast något man dansade till, och trumslagarna 
hade oftast bara uppgiften att hålla takten i ensemblen. Det fanns naturligtvis trumslagare som 
hade uppnått stjärnstatus, som exempelvis Gene Krupa och Chick Webb, men detta berodde 
mest på deras virtuosa teknik och starka utstrålning: 
 

Drummers still played static quarter or half note beats, held in tempo with the rest of the 
rhythm section, to encourage and stimulate dancing. This time-keeping role continued for 
both drummer and bassist well into the ‘40s. (Hunt, u.å. s. 9) 

 

Denna situation kom dock att ändras under 1940-talet, då bebopen gjorde entré. Bebopen, 
som var en mer improvisationsbetonad riktning inom jazzen, öppnade upp nya vägar för 
solisterna bland annat med hjälp av mer avancerad rytmik än vad som tidigare varit fallet. När 
solisterna började improvisera mer, fick trumslagarna utrymme att kommentera, följa, och 
fylla i luckor. Trumslagarna hade således fått större utrymme i musiken än tidigare: 
  

Jazz compositions of the late ‘40s called for new interpretative skills from drummers. Straight 
time on the cymbals remained a popular accompainiment, but compositions by Bird, Dizzy, 
and Monk were often intricate and syncopated. (Hunt, u.å. s. 14) 

 
Trumslagarens roll var dock fortfarande mer kompmusiker än improvisatör. 
 
I slutet på 1950-talet hade nya jazzförgreningar klivit fram i rampljuset, däribland modal jazz 
och free jazz. Modal jazz kännetecknas bland annat av en mindre tät harmonik. Även om 
trumspelet, mestadels på grund av att denna typ av musik var så ny och outforskad, var 
relativt sparsamt i början, ledde denna utveckling så småningom till att trumslagarna började 
kliva fram mer än tidigare. Det blev nödvändigt att trummorna tog större plats för att på så 
sätt bidra till att föra musiken framåt och göra den intressant:  
 

As in previous decades, drumming in the ’60s was, to some extent, directed by the styles 
initiated by other instruments. Now, however, musical styles encouraged assertive drum 
accompaniment. This was due, in part, to the simpler and more minimal melodic and/or 
harmonic activity found in the compositions of the ‘60s. The static modal harmonies, like 
those favored by Coltrane in his post Giant Steps period, naturally led to a more democratic 
participation from drummers. (Hunt, u.å. s. 23) 

 
Free jazz (friform-jazz) var en annan viktig del av den utveckling jazzmusiken genomgick i 
slutet på 50-talet. Här eftersträvade musikerna större frihet än tidigare både när det gällde 
form, harmonik och rytmik. Musikerna började visserligen ofta på ett tema, men sedan kunde 
låtarna mynna ut i långa kollektiva improvisationer utan något bestämt tempo eller harmonik. 
Vad som helst kunde hända. Här hade trumslagarna ofta lika mycket utrymme för sitt 
improviserande som de andra musikerna. 
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Syfte, material och metod 
 
Jag har i min forskning valt att rikta in mig på den moderna jazzen som spelades från 1960-
talet och framåt, eftersom jag upplever att denna era är den mest intressanta för trumspelets 
utveckling.  
 
Syftet med detta arbete är att belysa hur tre trumslagare inom modern jazztriomusik påverkar 
den musikaliska helheten och interagerar med sina medmusiker.  
 
Jag hoppas att detta arbete kan bidra till att synen på trumslagarens roll i ensemblespel 
förändras. Även om trumslagare länge haft hög status i jazzkretsar, är det fortfarande 
noterbart att somliga musiker och lärare inte har någon större förståelse för trummornas 
musikaliska roll i en ensemble.  
 
Många övningsböcker som skrivits om trumspel tar bara upp speltekniska aspekter och har 
ingen förankring i repertoaren. Därför anser jag att det är viktigt att man som trumslagare 
även fokuserar på att lära sig låtar i sitt övande. En bra trumslagare ska inte bara kunna hålla 
tempot i ensemblen utan bör även känna till melodin/temat i låtarna.  
 
De trumslagare jag fokuserar på är:  

• Paul Motian (1931-), som representerar det fria och moderna trumspelet som kom 
fram under 1960-talet. Han var medlem i Bill Evans (piano)trio som hämtade mycket 
inspiration från den friformsjazz som uppkom under denna period. Han har även varit 
ledare för ett antal grupper under sin långa karriär, som är långt ifrån avslutad. Han har 
gjort flera skivor i eget namn, samt lett en jazzgrupp på 1990-talet som hette Electric 
Bebop Band.  

• Jack DeJohnette (1942-), som har haft stort inflytande på trumspelets utveckling från 
1970-talet och framåt. Förutom att ha lett ett antal grupper, har han har gjort sig känd 
för sitt trumspel i Keith Jarretts (piano)trio där han är med sedan början av 1980-talet. 
DeJohnette är även duktig pianist. 

•  Jorge Rossy(1964-), som bland annat har spelat i Brad Mehldaus (piano)trio, som 
bildades 1994. Rossy har under 1990-talet spelat med många stora namn inom den 
moderna jazzscenen, och spelar även trumpet och piano.  

 
Jag har valt dessa trumslagare därför att de har haft ett stort inflytande på den moderna 
jazzscenen. Alla tre har gjort sig kända för hög musikalisk sensibilitet och kreativitet, vilket är 
centralt inom denna musikform. 
 
De låtar jag tänkt fokusera på är All the things you are (Oscar Hammerstein II och Jerome 
Kern, 1939) från musikalen Very Warm for May (1939) och Solar (Miles Davis, 1954). Jag 
har valt dessa två låtar för att de tillhör de mest spelade i standardrepertoaren och för att de 
trumslagare jag valt att fokusera på har spelat in mer eller mindre kända versioner av dem. 
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De inspelningar jag använder mig av i denna studie är: 
 
• All the things you are  

o Paul Motian on Broadway, vol 2, 1989 (Paul Motian) 
o Tribute, Keith Jarrett trio, 1989 (Jack DeJohnette).  
o The Art of the Trio, vol 4: Back at the Vanguard, Brad Mehldau trio, 1999 

(Jorge Rossy) 
 

• Solar  
o Sunday at the Village Vanguard, Bill Evans trio,1961 (Paul Motian).  
o Tribute, Keith Jarrett trio, 1989 (Jack DeJohnette).  
o The Art of the Trio, vol 4: Back at the Vanguard, Brad Mehldau trio, 1999 

(Jorge Rossy) 
 
Detta arbete har genomförts i tre faser:  

 
• Transkription. Jag har transkriberat hur samtliga musiker spelar under temadelen i alla 

inspelningarna. Jag vill med detta visa hur musikerna interagerar med varandra och 
hur framför allt trumslagaren interagerar med de andra i gruppen. 

• Analys. Jag har analyserat det klingande och utskrivna materialet. Jag analyserar varje 
version för sig och uppmärksammar både individuellt skapande och interaktion mellan 
musikerna. Därefter jämför jag versionerna och fokuserar på intressanta likheter och 
skillnader mellan trumslagarna inom vissa bestämda områden.  

• Egen inspelning. Jag har själv spelat in några jazzlåtar (ur standardrepertoaren), för att 
visa hur jag gestaltar musiken och interagerar med de andra musikerna. Detta 
analyseras i relation till ovan nämnda trumslagares spel. 
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Analys 
 
 

All the things you are 
 
All the things you are är uppbyggd i ABA-form. Första A-delen består av 16 takter, B-delen 
är 8 takter, och sista A-delen är 12 takter. Detta innebär att låten har 36 takter i stället för 32 
som normalt. Den går vanligtvis i fyra fjärdedels takt, och brukar spelas i mediumtempo (ca 
120-180 bpm), men spelas ibland även i upptempo. 
 

 
Paul Motian 
 
Paul Motians version går i mediumtempo (ca 150 bpm) och dynamiken är återhållsam.  
 
Tillsammans med Bill Frisell (elgitarr) och Charlie Haden (kontrabas) skapar Motian en 
version som känns väldigt försiktig och trevande. Detta beror mycket på Frisells 
fragmentariska framförande av melodin med toner som nästan glider in i varandra. Frisells 
spel ger intrycket att ha två stämmor, en melodistämma som kompletteras rytmiskt av en 
understämma.  
 
Charlie Hadens basspel är genom hela temat väldigt synkoperat. Han spelar ofta sista 
åttondelen i takten som synkop in i följande takt. 
 
Paul Motian spelar med vispar och spelar ganska enkelt genom hela temat, men det finns ändå 
exempel på hur han färgar musiken. Vispspelet smälter väl in med gitarrens och basens 
klangfärger.  
 
A-delen präglas av en aning trevande trumspel. Motian spelar i stort sett  
fjärdedelsbaserat, men här finns också element av en viss försiktighet i hans förhållningssätt. 
Detta beror på att han ofta gör korta pauser.  
 
I takterna 1-5 sveper Motians vänsterhand åttondelar (med triolunderdelning) medan han 
spelar ett swingkomp med högerhanden. Han gör dock små variationer, d v s han varierar 
rytmiken i högerhanden och gör en paus på sista fjärdedelen i takt 4. Med dessa enkla medel 
skapar han en känsla av lekfullhet i trumspelet. Då gitarr- och basspelet har en minimalistisk 
karaktär under hela temat, blir det trumspelet som direkt markerar pulsen i låtens inledning 
och håller uppe intensiteten.  
 
I takt 6 gör Motian en fjärdedelspaus på andra slaget med högerhanden och stannar upp på 
samma slag i vänsterhanden. Detta förstärker de pauser som Frisell gör och ger en 
avstannande effekt. 
 
I takt 7 återgår Motian till åttondelarna med vänsterhanden och swingkomp med högerhanden 
för att i takt 8 göra paus på andra slaget med högerhanden och på sista åttondelen i andra och 
fjärde slaget i vänsterhanden. Trumspelet blir en motvikt till gitarrspelet i takt 7, då 
trummorna håller tempot och flödet uppe. I takt 8 förstärker trummornas pauser intrycket av 
återhållsamhet i gitarrens sparsamma rytmik.  
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9-10 spelar Motian återigen åttondelar med vänsterhanden och kompar som vanligt - med 
liknande rytmiska variationer som jag tidigare beskrivit med högerhanden. Även i detta fall 
blir trummorna en motvikt till gitarren som spelar melodin på ett fortsatt diskret sätt under 
dessa takter.  
 
I takt 11 blir spelet åter avstannande, då Motians högerhand gör paus på andra slaget och 
vänsterhanden stannar upp på andra slaget vilket i sin tur leder till en paus på tre fjärdedelar i 
vänsterhanden. Denna kommer sedan in på andra slaget i takt 12 där Motian återgår till att 
kompa.  
 
Takt 13 inleds med att Motians högerhand gör paus på första slaget. Här stannar han även upp 
med vänsterhanden. Detta förstärker den trevande känslan i temat under A-delen. Motian 
återupptar kompandet på andra slaget i samma takt och fortskrider med detta i takt 14, där 
Frisell spelar en fjärdedelstriol i melodistämman. Trumspelet hjälper i detta fall till att föra 
denna figur framåt.  
 
I de två sista takterna i A-delen (15-16) experimenterar Motian återigen med pauser i båda 
händerna. Hans vänsterhand stannar upp på sista åttondelen i andra fjärdedelen i takt 15, 
återgår till åttondelar på tredje fjärdedelen, stannar upp på första fjärdedelen i takt 16 och 
återgår till åttondelar på andra slaget.  
 
I takt 16 gör högerhanden en paus på andra slaget, vilket tillsammans med vänsterhandens 
avstannande i samma takt ger slutet på A-delen en fortsatt försiktig karaktär. Frisell spelar en 
helnot i melodistämman i takt 15 och spelar sedan några försiktiga rytmiseringar i 
understämman. Motians pauseringar förstärker därmed Frisells sparsamma spel i A-delens 
slutskede.  
 
B-delen skiljer sig dynamiskt inte från A-delen. Däremot är det ett annat flöde i trumspelet. 
Detta beror på att Motian kompar mer här än vad han gjorde under A-delen. Under i stort sett 
hela detta parti spelar han ett ganska traditionellt jazzkomp. 
 
I takterna 17-19 spelar han på varje fjärdedel med något varierad rytmik i högerhanden. Detta 
blir en slags motvikt mot Frisells rytmiskt mer svävande inledning. Motian är här den som 
tydligast för musiken framåt.   
 
I takt 20 gör han en paus på sista fjärdedelen och bidrar därmed till att gitarren och basen 
kommer fram mer.  
 
I takt 21 pauserar han på andra fjärdedelen och följer sina medmusikanters sparsamma 
inledning i takten. Frisell spelar här en punkterad fjärdedel och Haden en halvnot.  
 
I takterna 22-23 spelar Motian återigen på alla fjärdedelar och kompletterar Frisells 
sparsamma rytmik för att i takt 24 göra paus på de sista två fjärdedelarna med högerhanden, 
vilket förstärker Frisells paus på sista fjärdedelen.  
 
I A¹-delen fortsätter Motian inledningsvis att kompa, men denna del får sedan större rytmisk 
variation än de andra. 
 
I takt 25 börjar Motian med att spela fyra åttondelar, vilket återigen ger en känsla av 
framåtskridande i temat.  
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I takt 26 pauserar han på sista fjärdedelen och bidrar till att Frisells paus förstärks.  
 
Takterna 27-28 spelar han på varje fjärdedel med olika rytmiska variationer och fyller i takt 
28 igen den lucka som Frisell lämnar.  
 
I takt 29 gör han en paus på andra fjärdedelen, vilket ytterligare ger en känsla av att låten 
stannar upp.  
 
I takterna 30-32 spelar han på varje fjärdedel och fyller tillsammans med Hadens basspel igen 
de luckor som Frisell skapar. Här tillkommer dock en större rytmisk variation i trumspelet än 
tidigare. I takt 30 accentuerar Motian på tredje slagets andra åttondel med vänsterhanden, gör 
en triol figur med högerhanden i takt 31 och spelar två sextondelsfigurer mellan båda 
händerna i takt 32. Detta bidrar till att dessa takter blir en slags dynamisk och rytmisk 
höjdpunkt i temat.   
 
I takterna 33-34 gör Motian en paus på andra fjärdedelen i takt 33 men spelar sedan på varje 
fjärdedel med olika rytmiska variationer. I takt 35 slår han av på första fjärdedelen, vilket ger 
plats åt Frisell och Haden att ta upptakten till solodelen i låten.  
 
Det verkar som att Motian i detta fall delvis har rollen som tempohållare med tanke på att han 
står för underindelningen. Samtidigt har han en kreativ roll. Även om Motian är den som 
håller ihop ensemblen rytmiskt, finns där diskreta lekfulla element i form av ovan nämnda 
fraseringar med höger- och vänsterhandens pauser. Temat får i detta fall en karaktär som 
visserligen rör sig framåt, men där tempot nästan stannar upp ibland med hjälp av dessa 
pauser, vilket i sig skapar en rytmisk spänning. Motian visar här hur man som trumslagare 
med hjälp av små medel kan påverka känslan i en låt. 
 
Motians spelsätt bidrar till att det blir en rytmisk variation i ensemblen, även om det sker med 
enkla medel. Hans sätt att göra pauser och att återgå till att kompa ger en diskret rytmisk 
spänning gentemot Frisells och Hadens spel. Särskilt Frisell spelar ju väldigt sparsmakat och 
när trummorna då och då pauserar, blir känslan att musiken stannar upp för ett ögonblick. 
Fraseringarna i Motians högerhand blir rytmiska mönster som kommenterar och kompletterar 
Frisells tolkning av temamelodin. Med kommentera menas att Motian ibland fyller igen 
luckor när Frisell spelar mindre. Med komplettera menas att effekten av Motians fraseringar 
blir att Frisells och Hadens legatospel får en tydligare rytmisk grund med hjälp av av Motians 
rytmiseringar i högerhanden. Denne blir här den rytmiska referensen som håller intensiteten i 
låten uppe.  
 

 
Jack DeJohnette 
 
Keith Jarretts version av All the things you are inleds med ett över två minuter långt piano 
intro, vilket så småningom mynnar ut i temamelodin. Tempot är snabbt (ca 270 bpm).  
 
Denna version upplevs inte speciellt arrangerad men kryddas av hög kreativitet och 
spelglädje. Pianospelet är mestadels sparsamt, men innehåller lekfulla element.  
Även basspelet är enkelt, då Gary Peacock mest spelar fjärdedelar och halvnoter, men denne 
rytmiserar på ett kreativt och lekfullt sätt. DeJohnette experimenterar ofta rytmiskt och 
dynamiskt under denna version.  
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A-delen präglas av ett lågmält men intensivt trumspel. Trummorna pendlar mellan rytmisk 
följsamhet och rytmisk kontrast till basen och pianot. 
 
Trummorna kommer in på andra åttondelen i takt 1, men spelar sedan tillsammans med basen 
och pianot en relativt regelbunden rytmik i takterna 1-3. Eftersom han bara spelar på 
ridecymbalen över dessa takter får inledningen en känsla av lugn och försiktighet.  
 
I takt 4 höjs dynamiken i trummorna då DeJohnette spelar på virveltrumman, vilket han 
fortsätter med under resten av temat. I takterna 4-8 gör trummorna motrytmer mot de övriga, 
vilket ger musiken en friare karaktär. Det finns en puls, men DeJohnette kringgår denna med 
hjälp av motrytmerna. Effekten blir att musiken för ett kort ögonblick tar en ny riktning för att 
i takterna 9-11 återgå till något som liknar inledningens mer följsamma rytmik. Från och med 
takt 9 höjs även dynamiken ytterligare i form av hårdare spel på ridecymbalen och 
virveltrumman.  
 
I takterna 12-13 gör DeJohnette en annan motrytm i form av två synkoperade accenter med 
öppen hi-hat i takt 12 för att sedan accentuera andra fjärdedelen i takt 13, vilket fungerar som 
en senareläggning av första slaget i takten. Särskilt basen spelar väldigt enkelt under dessa 
takter. 
 
I takterna 14-16 sker en sänkning av dynamiken i trummorna. Det är inte heller några 
rytmiska utsvävningar från något håll, utan dessa tre takter bildar en enkel och lågmäld 
övergång till den lugnare B-delen.  
 
B-delen spelas lugnare än A-delen. Detta beror mer på dynamiken än på rytmiken. 
Trummorna spelar under denna del inte mindre, men däremot svagare än i föregående del.  
Takterna 17-18 spelas med enkel rytmik i alla instrument, vilket i kombination med den låga 
dynamiken ger en känsla av återhållsamhet.  
 
I takterna 19-22 intensifieras trumspelet med hjälp av en motrytm mellan mestadels ride-
cymbalen och en puka. Detta är första gången i temat som DeJohnette använder sig av 
pukorna i någon större utsträckning. Hans spel under dessa takter innebär därmed såväl 
klangmässig kontrast som rytmisk spänning mot framför allt basens enkla rytmik  
 
I takterna 23-24 spelar de tre instrumenten rytmer mot varandra som ger slutet på B-delen en 
något brokig känsla.  
 
A¹-delen liknar A-delen men präglas i sin helhet av en högre intensitet, vilket beror på 
rytmiska variationer i framförallt trumspelet. 
 
I takterna 25-27 har dynamiken höjts en aning i trummorna och DeJohnette spelar en rytmisk 
figur som skapar en spänning mellan trummorna och de två övriga instrumenten, som här 
spelar med enkel rytmik. 
 
I takterna 28-29 spelar trummorna en ny motrytm mot basens enkla fjärdedels- och 
åttondelsbaserade kompfigurer och den synkoperade pianomelodin. Här höjs dynamiken 
ytterligare. I takterna 29-30 inkluderar DeJohnette hi-hat-pedalen i sina rytmiseringar vilket 
gör att klangbilden varieras ytterligare samt att rytmiken intensifieras.  
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I takt 31-34 är trumspelet rytmiskt tätare och klangmässigt mer varierat än tidigare. Jack 
DeJohnette spelar nästan alla åttondelar över dessa takter och intensifierar därmed temats 
karaktär under A¹-delens andra halva. Här använder han sig dessutom ännu mer av pukorna 
och gör i takterna 33-34 en uppgång i dessa (lägre stämd puka i takt 33 och högre stämd puka 
i takt 34) vilket gör att man känner en koppling mellan trumspelet, uppgången i pianots 
melodi och uppgången i basen i dessa takter.  
 
I temats avslutande två takter känns trumspelet en aning avvaktande. Basen slår av på första 
fjärdedelen i takt 35 och trummorna och pianot är ensamma om att bestämma vart låten ska ta 
vägen in i solot. DeJohnette spelar en synkoperad rytmisk figur över dessa två takter vilket 
ger en lite trevande och ”vinglig” karaktär som bidrar till en spänning i ensemblen i temats 
slutskede. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Jack DeJohnettes spel pendlar mellan följsamhet och 
självständighet. Han gör korta rytmiska förskjutningar som löses upp och sedan inleds på nytt. 
Detta spelsätt präglar hela temat och bidrar i allra högsta grad till den känsla av frihet och 
spontanitet som präglar denna version.  
 

 
Jorge Rossy 
 
Brad Mehldaus version av All the things you are går i sju fjärdedels takt. Jag har dock valt att 
notera den som 4+3. Tempot är högt (ca 270 bpm).  
 
Alla tre musikerna, Brad Mehldau (piano), Larry Grenadier (bas) och Jorge Rossy, spelar i 
stor utsträckning kring en gemensam rytmisk figurgenom hela temat. Även om pianospelet 
stundtals är lekfullt, markerar Mehldaus vänsterhand ofta den rytmiska figuren. Grenadier och 
Rossy håller sig troget till figuren under i stort sett hela temat (förutom under B-delen). 
Rossys trumspel är bitvis enkelt och lågmält och bitvis rytmiskt avancerat.  
 
A-delens inledande åtta takter präglas av ett luftigt trumspel, eftersom Rossy ofta pauserar.  
I takterna 1-2 spelar alla tre instrumenten med låg dynamik och återhållsam rytmik. I takt 3 
gör trummorna paus på första fjärdedelen. Detta ger ett trevande intryck.  
 
I takt 3 finns exempel på hur Rossy orkestrerar sitt spel över hela trumsetet. Han använder sig 
av en puka, ride-cymbalen och bastrumman och får fram olika klanger.  
 
I takt 4 höjs dynamiken en aning i trummorna. 
 
I takt 5-6 inkluderar Rossy hi-hat-pedalen och i takt 7 gör han en kort pressvirvel. 
 
Takt 8 är klangmässigt intressant, då ridecymbalen utelämnas. Rossy spelar första fjärdedelen 
på virveltrummans sarg, de följande två åttondelarna på hi-hat-pedal och puka och gör paus på 
sista fjärdedelen. Cymbalen framkallar en lång klang och när denna ersätts av en kortare klang 
blir känslan i trumspelet mer korthuggen och tvär. Det luftiga trumspelet i takterna 7-8 
framhäver det intensiva pianospelet och gör att dynamiken är fortsatt låg. 
 
Det luftiga trumspelet fortsätter i takterna 9-10 och bildar trots sin enkla rytmik en stabil 
grund för pianot och basen.  
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Rossy höjer tillfälligt dynamiken genom en cymbalaccent i takt 11. Detta bildar tillsammans 
med pianots kvintolfigur en intensitetshöjning.  
 
I takterna 13-16 förhåller sig pianot relativt troget den rytmiska figuren i basen, och 
trummorna gör inga avancerade figurer. Rossy höjer dynamiken i ridecymbalen i takt 16, 
vilket bildar en övergång till B-delen.  
 
B-delen är intensivare än A-delen. Rossy spelar starkare och använder sig av längre 
åttondelsfigurer. I takterna 17-20 spelar han mer och starkare på ride-cymbalen än tidigare. 
Intensitetshöjningen märks även i pianospelet i takterna 18-24. Intensiteten kommer både från 
tätare rytmik och starkare dynamik.  
 
Den rytmiska kontrasten gentemot A-delen tar sig även uttryck på andra sätt. I takterna 22-23 
rytmiserar Rossy på ett sätt som kompletterar pianots intensiva åttondelsbaserade rytmik. I 
dessa två takter använder sig Rossy av bastrumman, virveltrumman och hi-haten och 
åstadkommer en klanglig variation. I takt 24 spelar trummorna en enkel rytmisk figur ihop 
med basen.  
 
A¹-delen inleds på samma minimalistiska sätt som A-delen, även om dynamiken är högre. 
Alla musikerna spelar sparsamt. Mehldau spelar nästan bara första fjärdedelen och sista 
åttondelen i de fyra inledande takterna). I takt 25 slår Rossy av på första fjärdedelen och 
spelar sedan en enkel synkoperad rytm i takt 26. I takt 26 spelar han endast hi-hat på första 
taktslaget, vilket ger en luftig känsla i trumspelet.  
 
I takt 27 använder Rossy sig återigen av ena pukan, vilket ger en ökad variation i klangbilden. 
I takt 29 ökas intensiteten genom en tätare rytmik i trum- och pianospelet. Detta präglar sedan 
resten av temat. Rossy håller ihop spelet och lämnar få pauser. Han gör en virvel i takt 31 
vilket skapar en lång och ihållande klang.  
 
I takterna 32-33 gör han en rytmisk figur med hjälp av cymbal, bastrumma och puka vilket 
varierar klangen. I takterna 34-36 spelar han en annan rytmisk figur som upplöses i andra 
chorusets första takt.  
 
Jorge Rossys tolkning av All the things you are illustrerar väl den konstnärliga friheten 
trumslagaren har inom denna musik. Rossy spelar väldigt lyhört och hans trumspel smälter 
rytmikmässigt, klangmässigt och volymmässigt in i den musikaliska helheten. Han färgar 
musiken genom att göra pauser, rytmiska förskjutningar och korta dynamiska förändringar 
samt genom att variera klanger. 
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Solar 
 
Solar (Miles Davis) är 12 takter lång. Den är dock ingen blues då ackordföljden är en helt 
annan. Den går vanligtvis i fyra fjärdedels takt, och spelas ofta i relativt högt tempo (200-240 
bpm). Då temat är kort, spelas det ofta två gånger. Därför har jag transkriberat två chorus i 
alla versionerna. I taktnumreringen kallar jag dem I och II.  
 
 

Paul Motian 
 
Bill Evans version av Solar går i ett relativt snabbt tempo (ca 232 bpm). Tillsammans skapar 
trion en version där Evans och basisten Scott LaFaro bitvis tar sig stora rytmiska friheter. Paul 
Motians trumspel håller ihop ensemblen samtidigt som det bidrar till en luftig och avslappnad 
känsla. Dynamiken är hela tiden låg. 
 
Evans spelar ensam under de första åtta takterna. Trummor och bas kommer in i takt I:9 och 
spelar tillsammans med pianot sista åttondelen på synkop. I takt I:10 är det till en början paus 
i trummorna som kommer in på tredje fjärdedelens andra åttondel. Detta gör att pianomelodin 
kommer fram tydligare och att trumspelet får en luftig karaktär.  
 
I takt I:11 förstärks känslan av försiktighet då trummorna gör paus på första fjärdedelen och 
sedan spelar vanliga fjärdedelar. Detta bildar en kontrast gentemot bas och piano som spelar 
rytmiskt unisont under första halvan av takten. 
 
I takt I:12 lämnar basen utrymme för pianomelodins oktavdubblerade åttondelar. Trummorna 
spelar endast spelar hi-hatpedal och virveltrumma på tredje fjärdedelen. När Motian 
utelämnar ridecymbalens långa sammanbindande klang kommer pianomelodin fram mer. 
 
I takterna II:1-2 spelar Motian fjärdedelar på ridecymbalen och hi-hatpedal på andra och sista 
fjärdedelen. Detta bildar en motvikt mot det synkoperade pianospelet och det sparsamma 
basspelet.  
 
I takt II:3 ger trumspelet en avstannande känsla åt musiken, då hi-hatpedalen uteblir på andra 
och sista fjärdedelen och ridecymbalen pauserar på andra fjärdedelen. Även pianospelet är 
sparsamt vilket bidrar till en känsla av försiktighet i musiken. 
 
I takt II:4 återgår Motian till att spela på hi-hat-pedalen vilket tillsammans med basens 
halvnotsrytm gör att pulskänslan förstärks. Här fyller trummorna och basen igen pausen i 
melodin. 
 
Trummorna spelar på samma sätt under takterna II:5-7 (förutom det extra virvelslaget på 
tredje fjärdedelen i takt II:7). Ridecymbalen spelar på varje fjärdedel och trummorna får här 
rollen som motvikt åt de andra instrumenten. I takt II:5 gör pianot en synkoperad rytmisering 
av melodin och basen börjar spela fjärdedelstrioler och fyller i de luckor som pianot lämnar i 
takterna II:6-7. 
 
I takterna II:9-10 höjs intensiteten i trumspelet då virveltrumman spelas mer än tidigare i 
temat. Trummornas rytmiseringar kontrasterar mot fjärdedelstriolerna i pianot och basens 
långa toner.  
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I takt II:11 är pianospelet sparsamt och trummor och bas förhåller sig relativt troget till 
pulsen, vilket för musiken framåt. I takt II:12 sänks intensiteten då trummorna pauserar på 
första fjärdedelen och ridecymbalen används ytterst sparsamt. Detta framhäver pianomelodin 
och basens stigande åttondelsfigur. 
 
Trumspelet i denna version av Solar är delvis traditionellt, och delvis nyskapande. Paul 
Motian visar att man som trumslagare kan skapa effekter genom enkla medel, såsom att göra 
korta pauser och att lägga till eller ta bort vissa instrument.  

 
 
Jack DeJohnette 
 
Keith Jarretts tolkning av Solar innehåller många rytmiska och klangliga variationer. Tempot 
är relativt snabbt (ca 216 bpm). Jarrett spelar ensam under de fem första takterna i temat, och 
ger temats inledning en känsla av lugn. Pianospelet är under resten av temat avslappnat, men 
ändå lekfullt och rytmiskt varierat. Basen och trummorna utgör en rytmisk utsmyckning lika 
mycket som en stadig grund.  
 
Trummorna kommer in i takt I:6. Förutom att DeJohnette börjar svagt utelämnar han första 
slaget, vilket ger en trevande känsla. Fjärdedelarna i ridecymbalen indikerar ändå att 
trummorna förhåller sig troget till pulsen och till pianots enkla meloditolkning. 
 
Basen kommer in på tredje fjärdedelen i takt I:7, och trummorna gör en åttondelsbaserad figur 
(som går in i takt I:8) på öppen hi-hat vilket ger klanglig och rytmisk variation samt höjer 
dynamiken. DeJohnettes hi-hatfigur i takt I:8 mynnar ut i en accentuerad synkoperad rytm i 
takt I:9. Detta leder även till en höjning av dynamiken. Trummorna gör därefter en 
halvnotspaus, vilket förstärker basens svävande och sparsamma spel och bidrar till en luftig 
känsla.  
 
I takt I:10 återgår trumspelet till åttondelar (denna gång i ridecymbalen) och följer pianots 
rytm. 
 
I takt I:11 gör trummorna en rytmisk förskjutning (3 mot 4), som upplöses i takt 12. Detta 
fyller igen den lucka som uppstår i basen och pianot. Första choruset avslutas med att 
trummorna spelar åttondelar på en puka vilket ändrar klangbilden, höjer dynamiken och 
förstärker pianomelodin. 
 
Inledningen till det andra choruset präglas av ett fortsatt sparsmakat och svävande basspel 
under takterna II:1-2. Trummorna accentuerar första slaget i takt II:1 på en puka vilket gör att 
inledningen känns en aning tvär och avhuggen. I takt II:2 gör trummorna paus på sista 
fjärdedelen vilket förstärker den trevande känslan. Pianospelet kommer härmed fram även 
under inledningen i det andra choruset.  
 
I takt II:3 (och in i takt II:4) sker en rytmisk och klanglig variation i trummorna i form av en 
åttondelsbaserad figur med öppen och stängd hi-hat, vilket även blir en motvikt till det 
sparsamma pianospelet.  
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I takt II:5 spelas första fjärdedelen på stängd hi-hat, vilket ger en tvär känsla och mer 
utrymme för pianot. Här spelar basen en enkel rytmik med helnot vilket gör att tempot känns 
stadigare och lugnare.  
 
I takterna II:6-7 höjs intensiteten i trummorna genom en rytmisk figur med åttondelstriol på 
cymbalklockan. Förutom att cymbalklockan ger ifrån sig en fyllig och skarp klang, bidrar 
åttondelstriolen och synkoperna till en rytmisk variation. 
 
I takt II:8 spelar trummorna ytterligare en rytm med åttondelstriol. Här sänker DeJohnette 
dynamiken genom svagt spel på cymbalen. Takt II:9 känns försiktig, då DeJohnette enbart 
spelar på ridecymbalen och avslutar med en fjärdedelspaus.  
 
Takt II:10 får en halvtempokänsla, då trummorna endast spelar på första och tredje slaget i 
takten. Fyrslagsruffarna (ruff =förslag som innehåller två eller fler slag) bidrar till att den 
rytmiska intensiteten ändå hålls uppe. Två olika cymbaler används och trummorna följer 
därmed den melodiska uppgången i basen. I takterna II:11-12 spelas en uppgång i pukorna.  
 
Denna tolkning präglas i trummorna av rytmisk och klanglig lekfullhet samt dynamisk 
variation. Jack DeJohnettes kreativa förmåga har fått mycket utrymme, vilket bidrar till 
känslan av modernitet och spontanitet. 

 
 
Jorge Rossy 
 
Brad Mehldaus version av Solar går i ett snabbt tempo (ca 252 bpm). Pianospelet präglas av 
många rytmiska variationer, t ex sex mot fyra eller fem mot fyra. Basen och trummorna 
kompar mest under första choruset, d v s utan några större utsvävningar. Under andra choruset 
tar de sig större rytmiska och klangliga friheter. Rossy spelar med vispar och dynamiken är 
låg.  
 
I takterna I:1-3 spelar trummorna på fjärdedelarna (förutom sista fjärdedelen i takt I:1). Både 
trummor och bas markerar pulsen stadigt över dessa takter. Detta blir en grund för pianots 
inledande frasering. Det är tydligt att trummor och bas står för pulsen i låten i inledningen. 
 
I takt I:4 följer trummorna basens halvnotsfigur, vilket gör att musiken får en avstannande 
känsla. Trummornas rytm upprepas i takt I:5 (förutom en liten variation i vänsterhanden), 
vilket tillsammans med basens helnot ger större utrymme åt pianot.  
 
I takt I:6 ökar trummor och bas pulskänslan genom fjärdedels- och halvnotsbaserade figurer. 
Detta bildar en grund för pianots kvintolfigur. I takterna I:7-8 höjs intensiteten ytterligare i 
trummorna med hjälp av synkoperade åttondelsaccenter. Detta förstärker pianots kvintolfigur 
i takt I:7, samt fyller igen den lucka som bildas i pianomelodin i takt I:8. 
 
I takt I:9 övergår Rossy till ett traditionellt vispkomp med fjärdedelar i vänsterhanden och ett 
swingmönster i högerhanden. Pianots fjärdedelstriol får genom trummornas enkla rytm en 
grund att vila mot. 
 
I takt I:10 ansluter trummorna till pianots rytmisering i form av en accent i vänsterhanden på 
andra åttondelen. Pianot gör denna betoning både i melodin och i ackordrytmen. Trumspelet 
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är i övrigt sparsmakat. Rossys högerhand spelar bara på första och tredje fjärdedelen, samt på 
sista åttondelen. Detta lyfter fram pianomelodin. Basen håller ihop ensemblen med hjälp av 
halvnot och fjärdedelar. 
 
I takt I:11 återgår trummorna till att kompa ihop med basen. Pianot spelar i takt I:12 en 
fjärdedelstriol och trummorna gör ett kort sextondelsbaserat fill vilket avslutar första choruset. 
 
I takterna II:1-4 bidrar det sparsamma spelet i bas och trummor till en avstannande känsla. 
Båda instrumenten följer varandras rytmik, vilket tillsammans med pianots fjärdedelstrioler i 
takterna II:1-3 ger en böljande effekt. Pianots paus i takt II:4 framhävs av det sparsamma 
spelet i bas och trummor. I takterna II:1-2 sker även en klanglig variation i trummorna i form 
av spel på cymbal.  
 
I takt II:5 börjar trummorna spela ett halvtempoliknande komp, vilket tillsammans med 
basens halvnoter och överbundna fjärdedelar förstärker den avstannande effekten av pianots 
pausering.  
 
I takterna II:6-7 rytmiserar pianot med fjärdedelstrioler, vilket bildar kontrast mot trummornas 
och basens luftiga spel. 
 
I takterna II:8-9 spelar Rossy olika triolrytmer på cymbal och skapar en kontrast mot basens 
och pianots rytmik. I takt II:9 skapar trummornas rytmisering en kontrast mot pianots 
åttondelsfigurer. Användandet av cymbalen bidrar även till en klanglig kontrast. 
 
I takt II:10 spelar trummor och bas ett halvnotsbaserat komp, vilket lämnar utrymme för 
pianots synkoperade rytm. 
 
I takt II:11 gör Rossys vänsterhand paus på tredje fjärdedelen. Detta skapar en trevande 
känsla.  
 
I takt II:12 gör trummorna ett fill i form av en accent i vänsterhanden. Detta markerar 
tillsammans med pianots åttondelar slutet på andra choruset. 
 
Denna version präglas av ett nära samarbete mellan trummor och bas. Dessa skapar dels en 
grund för pianospelet att vila mot och dels kontraster i form av motrytmer, accenter och 
pauser.  
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Jämförelse 
 
I min jämförelse har jag valt att fokusera på tre punkter: 
 

• Rytmik 
• Dynamik 
• Klang 

 
Dessa punkter har jag valt för att de är trumslagarens möjligheter att påverka den musikaliska 
helheten. Jag gör först en sammanfattning av varje trumslagares spelsätt och tittar sedan på 
likheter och skillnader.  
 

 
Rytmik 
 
Motian spelar rytmiskt sett enkelt. Han spelar ofta hi-hat-pedal på andra och fjärde slaget, 
vilket förstärker pulskänslan i musiken (t ex andra choruset i Solar och i stort sett hela All the 

things you are). Även om hans rytmik känns okomplicerad, varierar han ändå sitt spel. Hans 
högerhand spelar inget traditionellt swingkomp, utan rytmiserar på ett sätt som kompletterar 
melodin. Han använder även pauser (t ex takterna 6, 8 och 13 i All the things you are och takt 
I:10 i Solar). Detta bidrar till att musiken får en känsla av försiktighet. Journalisten Bill 
Shoemaker skriver i samband med en intervju med Paul Motian: 
 

He chooses silence or near silence where many drummers knee jerk their way through a flurry 
of chops,… (Shoemaker, 2001, s. 66) 
 

Emellanåt spelar Motian mer omfattande rytmiska figurer (t ex takterna 31-32 i All the things 

you are), vilket höjer intensiteten.  
 
Den rytmiska enkelheten i Motians trumspel gör att de andra i ensemblen kommer fram mer. I 
Solar spelar basen och pianot rytmiskt avancerat och vilar mot trumspelet. I All the things you 

are spelar Motians medmusiker betydligt mer sparsamt, och även här bidrar trummornas 
enkla rytmik till att lyfta fram basen och gitarren.  
 
DeJohnette använder en bitvis avancerad rytmik, vilket sker med hjälp av utebliven hi-hat på 
andra och fjärde slaget och långa rytmiska figurer. Detta ger musiken en böljande känsla (t ex 
takterna 4-6 och 23-24 i All the things you are). Pulsen försvinner inte, men den blir mindre 
tydlig i vissa partier. DeJohnettes rytmik indikerar ofta rytmiska förskjutningar (t ex takterna 
4-5 i All the things you are)   
 
DeJohnette spelar även åttondelsfigurer som alternerar mellan båda händerna (t ex takterna 
32-34 i All the things you are och takterna II:3-4 i Solar).  
 
DeJohnettes trumspel utgör tillsammans med Peacocks basspel den rytmiska grunden, 
Rytmiseringarna i trumspelet kompletterar Keith Jarretts rytmik eftersom pianospelet är 
luftigt. Trummorna har därmed även en rytmiskt fri roll, då de pendlar mellan att kompa 
solisten och att improvisera längre rytmiska figurer. Detta bidrar till att musiken får en känsla 
av öppenhet.
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Rossy spelar mestadels enkelt men använder sig ibland av en avancerad rytmik. Även om 
pulsen ofta är tydlig varierar han sin rytmik med exempelvis pauser i början eller slutet av en 
takt (t ex takterna 3-4 i All the things you are och takterna II:1-2 i Solar). I Solar spelar han 
inte hi-hat på andra och fjärde slaget, vilket gör att pulskänslan försvagas. Trummorna spelar 
vid några tillfällen längre rytmiska figurer (t ex takterna 33-35 i All the things you are och 
takterna II:3-4 i Solar).  
 
I båda versionerna finns exempel på hur piano och trummor accentuerar samtidigt (t ex takt 
11 i All the things you are och takt I:10 i Solar). Om detta beror på arrangemang eller 
spontanitet är svårt att säga.  
 
Rossys rytmik är i dessa båda låtar till stor del en motvikt till pianospelet. Mehldau spelar 
(speciellt i Solar) rytmiskt komplicerat, och trummor och bas blir en grund för pianot att vila 
på. De rytmiska variationer som sker i trummor och bas blir en extra krydda i musiken, vilket 
ger en känsla av modernitet.   
 
Jämförelse 

De tre trumslagarna delar en egenskap när det gäller rytmiken. De har alla ett spelsätt som är 
förankrat i traditionen. Alla tre spelar på ett sätt som är en utveckling av trumspelet under be-
bop-perioden, d v s högerhanden spelar ett swingbaserat komp på ridecymbal (eller på 
virveltrumman med vispar), medan vänsterhanden och högerfoten improviserar. Alla tre 
minskar i olika utsträckning pulskänslan genom att utelämna hi-hat på 2:a och 4:e slaget.  
 
Det som rytmiskt skiljer dessa trumslagare är helt enkelt hur de förhåller sig till den musik de 
spelar. Paul Motian använder sig oftare av pauser än de andra för att det passar till den 
lågmälda musiken. I hans fall har givetvis tidsepok en stor betydelse, då trumspelet 
fortvarande var ganska traditionellt präglat i början av 1960-talet när Bill Evans version av 
Solar spelades in: 
 

Bill didn’t want to take chances. He had his way of doing things, and that’s what he wanted to 
do (P. Motian, i Braman, 1994, s. 16) 
 

Av de tre är det Jack DeJohnette som använder sig av den mest avancerade rytmiken. Detta 
passar till den frihet som präglar Keith Jarretts trio:  
 

”The ability to stay open and be ready for the unexpected keeps Keith’s trio interesting. 
Usually we just sit down and see what happens.” (J. DeJohnette, i Panken, 2005)   

 
Jorge Rossys rytmiska förhållningssätt är i dessa versioner en blandning mellan DeJohnettes 
och Motians, d v s bitvis sparsamt och bitvis avancerat. Detta beror på att de versioner Brad 
Mehldaus trio gör av dessa låtar behöver en stadig grund i framförallt bas och trummor, 
samtidigt som utrymme ges för improvisation.  
 
 
Dynamik 
 
Motian och hans medmusiker spelar med låg dynamik. Under andra choruset i Solar höjs 
dynamiken en aning då Motian spelar mer på virveltrumman.  
 
DeJohnette inleder båda versionerna med låg dynamik men denna varierar sedan. Det är 
tydligt att trummorna styr dynamiken, då både pianot och basen spelar lågmält. Trumspelet är 
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periodvis svagare (t ex B-delen i All the things you are) och periodvis starkare (t ex takterna 
30-35 i All the things you are). Han åstadkommer dynamisk variation bland annat genom att 
lägga till eller ta bort vissa delar, t ex virveltrumman. Trummorna gör ibland accenter som blir 
dynamiskt effektfulla, då de kompletterar spelet i piano och bas (t ex takt 13 i All the things 

you are och takt I:9 i Solar).  
 
Rossy spelar dynamiskt sett följsamt. Han gör ibland accenter som höjer dynamiken tillfälligt 
(t ex takt 12 i All the things you are och takterna I:7-8 i Solar). Under B-delen och takterna 
29-36 i All the things you are höjs dynamiken i trummorna och pianot, och Rossy använder 
framförallt virveltrumman mer.  
 

Jämförelse 
Motian, DeJohnette och Rossy spelar med relativt låg dynamik i båda låtarna. En annan likhet 
är att de varierar dynamiken genom att lägga till eller ta bort vissa instrument i trumsetet. En 
likhet mellan DeJohnette och Rossy är att de accentuerar vissa slag. 
 
Skillnaden mellan trumslagarna beror återigen på musikens karaktär. Jack Dejohnette är friast 
i sin dynamik eftersom musiken tillåter detta. I Motians och Rossys fall är musiken mer 
arrangerad, vilket ger färre möjligheter till egna initiativ.   
 

 
Klang 
 
Motian spelar i Solar på ett klangligt traditionellt sätt, dvs  ridecymbal, hi-hat och 
virveltrumma. Hans nitade ridecymbal smälter ihop med pianots långa toner.  
 
I All the things you are passar Motians vispspel ihop med Frisells långa toner.  
 
DeJohnette håller sig i All the things you are mestadels till en traditionell klangbild 
(ridecymbal och virveltrumma). Han skapar ibland variation genom att spela på t ex öppen hi-
hat och pukor (t ex takterna 12-13 och 32-35). Han spelar med högerhanden på ridecymbalen, 
men varierar klangen i sin vänsterhand (t ex takterna 19-23).  
 
I Solar spelar DeJohnette klangligt sett mer innovativt och använder sig av pukor, öppen och 
stängd hi-hat, cymbalklocka och olika ridecymbaler (t ex takterna I:12, II:3-4, II:6-7 och 
II:10). 
 
Dejohnette följer vid ett tillfälle melodin genom att variera klangbilden (takterna 33-34 i All 

the things you are). Genom att spela på olika pukor gör han en uppgång tillsammans med 
pianot och basen:  

 
”I tune the drums to different pitches of the intervals - thirds, fourths, fifths, maybe a chord - 
So that whenever I’m accompanying or soloing I can build a motif or a melody.” (J. 
DeJohnette, i Panken, 2005) 

 

Rossy spelar i All the things you are klangligt sett innovativt. Han använder sig av hela 
trumsetet i sitt kompande (A och A¹-delen). Detta bidrar till att musiken får en luftig känsla. 
Hans spel på ridecymbalen och virveltrumman i B-delen passar ihop med klangen i 
pianospelets ackordrytmiseringar.  
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I Solar använder sig Rossy av nitcymbal (takt II:2), hi-hat-pedal (takterna II:5-6) och 
ridecymbalen (takterna II:8-9) för att variera klangbilden.  
 
Jämförelse 
De tre trumslagarna använder sig av klanger som färgar och färgas av musiken. De är med 
andra ord medvetna om hur deras klanger påverkar musiken, samtidigt som deras val av 
klanger påverkas av hur de andra musikerna spelar.  
 
Det som skiljer trumslagarna i detta avseende är att DeJohnette och Rossy varierar klangerna 
mer än Motian i båda versionerna. Särskilt Rossy improviserar emellanåt mer klangligt än 
rytmiskt och dynamiskt. Detta kan bero på att musiken inte störs av detta på samma sätt som 
av rytmiska eller dynamiska utsvävningar. 
 

 
Resultat 

 
Det analyserade materialet visar hur de tre trumslagarna med hjälp av rytmik, dynamik och 
klang färgar musiken på olika sätt. Resultatet av detta arbete är därmed tydligt. Motian, 
DeJohnette och Rossy visar att deras spel präglas av kännedom om låtarnas melodi och form, 
och av lyhördhet gentemot medmusikernas spel.  
 
Paul Motian spelar minst varierat av de tre på alla tre punkterna, men visar trots detta stor 
lyhördhet gentemot sina medmusiker och förståelse för den musikaliska helheten. Han bidrar 
med enkla medel till två intressanta versioner som trots sin enkelhet känns moderna och 
nyskapande då han skapar en spänning med hjälp av sitt sparsamma spelsätt.  
 
Jack DeJohnette spelar rytmiskt sett mest avancerat och är den som varierar dynamiken mest. 
Där Motian och Rossy spelar mer följsamt och tar ett steg tillbaka, gör DeJohnette ofta 
tvärtom och tar ett kliv fram. Hans spel bidrar till en känsla av frihet, luftighet och öppenhet i 
trumspelet. Denna känsla präglar även musiken i Keith Jarretts trio. 
 
Jorge Rossy spelar dynamiskt sett väldigt följsamt. Rytmiskt befinner han sig mellan Motian 
och DeJohnette. Ofta spelar han med enkel rytmik för att emellanåt göra mer avancerade 
figurer. Han visar framförallt hur han med hjälp av olika klanger bidrar till en känsla av 
lekfullhet i trumspelet, vilket även påverkar musiken.  
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Mina egna versioner 
 
När jag spelade in det som skulle bli min egen konstnärliga presentation ville jag visa hur jag 
själv interagerar med mina medmusiker för att sedan hänvisa till det jag forskat kring. Jag vill 
poängtera att, som det mesta inom modern jazzmusik, är mina (våra) tolkningar inte några 
definitiva versioner, utan bygger på improvisation och interaktion i stunden, vilket innebär att 
musiken troligtvis skulle ljuda annorlunda vid nästa inspelning.  
 
Mina medmusiker är Daniel Lundström (piano) och Johan Örtlund (kontrabas). 
 
De låtar jag spelat in är: Solar, All the things you are och en ballad som heter Here’s that 

rainy day (J.Van Heusen/J. Burke). De två första valde jag eftersom de utgjort 
analysmaterialet i uppsatsen, den sistnämnda för att jag ansåg att det skulle vara givande för 
mig själv och för arbetet att ha med en ballad, då ingen av de analyserade låtarna har denna 
kategori. 
 

All the things you are går i upptempo (ca 220 bpm), och jag spelar med vispar. Vår 
tematolkning blev ganska pompös. Detta beror mycket på att pianot ofta rytmiserar på 
”fjärdedelarna” i varje takt, vilket nästan ger ett marschliknande intryck.  
 
Rytmiskt sett spelar även jag ofta på fjärdedelarna, men frångår detta ibland med hjälp av 
kortare rytmiska förskjutningar. Dessutom utelämnar jag ofta hi-hat på andra och fjärde 
slaget, vilket ger en öppen känsla åt trumspelet. Tillsammans med basen pendlar jag mellan 
att göra rytmiska figurer och att markera pulsen. Under A¹-delens sista 8 takter spelar 
trummor och bas med mer intensiv rytmik än tidigare. Detta var ingenting vi diskuterade 
innan, utan det förhöll sig ganska naturligt att trummor och bas tog sig vissa rytmiska friheter, 
även om vi mestadels följer pianots mer okomplicerade rytmik. 
 
Dynamiskt sett börjar temat svagt, och vi ökar dynamiken fram till B-delen då den tas ned en 
aning. I A¹-delens sista 8 takter höjs dynamiken på grund av intensitetshöjningen i rytmiken.  
 
Klangligt sett spelar jag traditionellt, d v s ridecymbal, bastrumman och virveltrumman. Hi-
haten används dock mer som effekt än som betoning på andra och fjärde slaget, vilket ju även 
påverkar klangbilden.  
 
Solar går i vår tolkning i mediumtempo, d v s ca 150 bpm. Temat präglas av ett variationsrikt 
spel av ensemblen. 
 
Rytmiskt påminner denna version om vår inspelning av All the things you are, då vi allihop 
ofta spelar på fjärdedelarna, speciellt i låtens inledning. Jag utelämnar även här hi-hat på 
andra och fjärde slaget. Jag förhåller mig emellanåt fri i min rytmik med hjälp av 
förskjutningar samt längre figurer. 
 
Dynamiskt sett tar jag egna initiativ till förändringar, vilket till stor del beror på att denna 
version inte var speciellt arrangerad. Detta gav större utrymme för egna infall.  
 
Klangligt sett påminner denna tolkning om All the things you are, d v s den är relativt 
traditionell. Ibland frångår jag detta genom att framförallt spela på pukorna.  
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Here’s that rainy day går i ett långsamt tempo (ca 40 bpm). Den är uppdelad i en AB-form på 
32 takter, och är den mest arrangerade av inspelningarna.  
 
Jag spelar här med klubbor för att jag ville undvika det traditionella jazzballadkompet med 
vispar. Vi bestämde också att jag kommer in i B-delen efter en vända med ensamt rubaterat 
pianospel. Detta är något man ofta hör inom modernt jazztrio format.  
 
Rytmiskt sett spelar jag enkelt. Då tempot är långsamt, bestämde jag mig för att markera 
fjärdedelarna tydligt, då detta blir en grund för framförallt pianot som spelar temamelodin. Jag 
spelar dock ibland kortare rytmiska figurer för att skapa variation. 
 
Dynamiken är väldigt låg hela tiden. Det sker en viss stegring under vissa fraseringar i pianots 
melodi. Då pianot ökar dynamiken hakar trummorna på.  
 
Klangligt sett varierar jag mitt spel ofta under hela temat. Jag spelar mycket på pukor och 
virveltrumman (med avspänd sejarmatta, så att den låter som en puka) och på cymbalerna. 

 

 
Sammanfattning 

 
Som jag nämnde i inledningen av detta kapitel, känner jag att jag hämtat mycket inspiration 
från de tre trumslagare vars spel jag analyserat. Jag hade dock inte för avsikt att försöka spela 
som en specifik trumslagare under en låt, utan jag ville att den musikaliska helheten skulle 
prioriteras. När jag sedan lyssnade på våra inspelade versioner upplevde jag att jag nog 
inspirerats av alla tre när det gäller rytmik, dynamik och klang. 
 
Rytmiskt sett förhåller jag mig ganska fritt, d v s tar egna initiativ, precis som DeJohnette 
också gör. Däremot kan man i både All the things you are och Solar höra att jag emellanåt 
spelar på fjärdedelarna, d v s enklare och mindre synkoperade rytmer, vilket påminner om 
Motians spelstil. 
 
Dynamiskt sett spelar jag i likhet med Rossy följsamt under All the things you are och Here’s 

that rainy day. I Solar däremot tar jag mig större egna dynamiska friheter precis som 
DeJohnette gör. 
 
Klangligt sett har jag också tagit intryck av alla tre trumslagarna. I All the things you are 
påminner klangbilden om Motians trumspel under samma låt och om Rossys trumspel under 
Solar, då jag i likhet med dem spelar med vispar. Under Solar spelar jag precis som 
DeJohnette åttondelar på pukorna på ett par ställen.  
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Slutdiskussion 
 

”I’m not thinking drums when I play. I’m thinking of the song and what the other 
musicians are doing with the song.”   (P. Motian, i Shoemaker, 2001, s. 66) 

 

Dessa ord av Paul Motian illustrerar väl huvudtemat i detta arbete, nämligen 
jazztrumslagarens musikaliska roll. Det finns förstås ytterligare aspekter som påverkar hur 
man som musiker förhåller sig till den musik man spelar. 
 
En viktig aspekt är låtarrangemang. Det är tydligt att Brad Mehldaus och Paul Motians 
versioner av All the things you are är mer arrangerade än Keith Jarretts tolkning. Detta 
påverkar även trumspelet. Motian spelar enkelt för att musiken inte behöver någon avancerad 
rytmik. Rossy spelar kring den rytmiska figur man uppenbarligen kommit överens om. 
DeJohnette experimenterar med olika motrytmer för att trummorna kan ta sig stor rytmisk 
frihet i Keith Jarretts version. Trumslagarna spelar helt enkelt på ett sätt som passar till 
arrangemangen. 
 
En annan viktig faktor är personligt uttryck hos de andra musikerna. Detta medför att man 
måste vara lyhörd inför olika individers sätt att spela. 
 
Sist men inte minst, handlar det om ett eget personligt uttryck, d v s hur man själv väljer att 
förhålla sig till sina medmusiker. Även om man t ex spelar ett arrangemang som inte tillåter 
några större rytmiska friheter, får man försöka hitta sätt att göra intressant och bra musik 
utefter förutsättningarna.  
 
Dessa tre trumslagare visar att de är lika delaktiga i den musikaliska helheten som de övriga i 
ensemblerna. Man hör att de kan melodierna, formerna samt hur låtarna är arrangerade. Man 
hör att de känner till medmusikernas personliga uttryck. Man hör framförallt hur dessa 
trumslagare sätter sin egen personliga prägel på låtarna. Jag som betraktar mig själv som 
relativt insatt inom denna genre tror inte att jag skulle ha några större problem att känna igen 
dessa trumslagare.  
 
När det gäller mina egna tolkningar vill jag påpeka att jag spelar som jag gör beroende på hur 
mina medmusiker spelar, och inte på att jag just under den versionen vill låta som den 
trumslagaren. En viktig faktor som transkriptioner och analyser kan leda till, är att man hittar 
nya vägar i sitt eget musicerande. Man tar till sig vissa saker och lämnar andra, vilket gör att 
man till slut bildar sig en uppfattning om hur man vill låta.  
 
Ett sätt att gå vidare inom detta ämne skulle kunna vara att utforma en bok med olika 
standardtolkningar med en specifik trumslagare. Fördelen med att fokusera på en individ är att 
man mer ingående kan analysera hur denne spelar. Man skulle exempelvis kunna forska kring 
hur trumslagaren spelar i olika sättningar, hur han/hon förhåller sig till olika solister etc. Det 
är min förhoppning att fler ska bli medvetna om trumslagarens roll i den musikaliska 
helheten.  
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Bilaga 1a 
All the things you are (Oscar Hammerstein II, Jerome Kern) 
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Bilaga1b 
Paul Motian  
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Bilaga 1c 
Jack DeJohnette 
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Bilaga 1d 
Jorge Rossy 
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Bilaga 2a 
Solar (Miles Davis) 
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Bilaga 2b 
Paul Motian 
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Bilaga 2c 
Jack DeJohnette 
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Bilaga 2d 
Jorge Rossy 
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