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Ordlista 
Time (-ing, -känsla) – Förhållandet mellan rytmik och puls 

Call and Reposone – Upprepande melodisk stämma 

Chord Melody – Ackord och melodi spelas samtidigt  
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Bakgrund 
Mitt intresse för jazzmusiken växte fram under min sista termin på gymnasiet i Lycksele. På inrådan 

av min dåvarande baslärare ansökte jag till jazzprofilen på Framnäs Folkhögskola. Hösten 2012 

började jag studera jazz i Öjebyn, en liten by strax utanför Piteå. Sedan dess har jag spelat i en uppsjö 

av olika konstellationer, från storband till trio, kvartetter till nonetter. Men under de år jag har studerat 

och nästan dagligen spelat jazz i dessa olika ensembler har det närmaste jag varit till att spela duett 

varit under mina baslektioner. Då har jag spelat samtidigt som min baslärare, men vi har aldrig 

fokuserat på att spela en särskild låt som duett. Jag har helt enkelt aldrig tagit initiativet till att spela i 

duett, då det aldrig har funnits en efterfrågan för mig att göra det.  

Därför har jag valt att fokusera på just detta i mitt examensarbete. Att spela tillsammans med bara en 

person i ensemble.  
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Syfte & Frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka olika verktyg jag kommer att behöva för att 

känna mig komfortabel som jazzbasist i ett duosammanhang.  

 

• Om trummorna är borta från ensemblen, när är det då viktigt att fokusera på 

timekänsla och rytmik? 

 

• Hur kan jag använda mig av basen för att ge den eventuella åhöraren en inblick i 

harmoniken om ackordsinstrument saknas? 

 

• Vad bör jag tänka på när jag arrangerar en standard för jazzduo? 
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Metod & Material 
 

Jag började med att leta upp inspelningar för att hitta inspiration till en repertoar att spela i mina 

duetter. Förutom inspiration på repertoar tog jag också till mig av vissa arrangemangsidéer för att 

använda dem själv i mina egna arrangemang.  

Jag bestämde mig för att spela med fyra olika musiker i duettsättning, dessa kom att bestå av piano, 

gitarr, sång och kontrabas. Gitarren och Pianot valde jag eftersom att de tillskillnad mot sång och 

kontrabas är ackordsinstrument. Gitarristen heter Johan Eriksson och studerar i min klass på Luleå 

Tekniska Universitet (LTU). Pianisten studerar likaså på LTU och heter Samuel Freiman. Sångerskan 

jag spelade med heter Sofie Andersson och studerar sitt första år på LTU. Dessa tre musiker valde jag 

eftersom vi träffas nästan varje dag på skolan. Kontrabasisten heter Hans Backenroth och är en av 

mina baslärare, vilket gav mig möjligheten att spela duett med honom under mina lektioner.  

Jag valde att spela två låtar i varje duett med varierande karaktär. När jag träffade mina duettpartners 

hade jag skrivit arrangemang till låtarna, men inte till alla. Varje rep spelades in för att ge mig 

möjligheten att förändra eller förbättra ett arrangemang. Men hjälp av inspelningarna hade jag 

möjligheten att finslipa på arrangemangen under hela processens gång, och jag utsattes för några 

situationer där jag arrangerade för ett specifikt syfte, t.ex för att sätta tempot i en ballad. 

Inspelningarna kom också att fungera som ett redskap för att förbättra min egen prestation samt min 

duettpartners.  

Tre av dessa duetter spelades sedan in i en studio på LTU när jag ansåg att arrangemangen var färdiga 

samt att vi var redo. Tyvärr skadade pianisten sin hand under processen, därför kunde inte arbetet 

slutföras i den duetten.  

 

Jag använde mig av en Zoom H1 för att spela in duetterna vid repetitionstillfällena. Jag har också 

använt mig av två arrangemang skrivna av Michael Moore till min kontrabasduett. 
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Genomförande 
 

Duett med gitarr 
Min duettpartner som spelar gitarr heter Johan Eriksson och vi studerar tillsammans på Luleå Tekniska 

Universitet (LTU). Vi har spelat tillsammans i en mängd olika konstellationer under hela vår studietid, 

och fungerar väldigt bra tillsammans. Vi har lätt för att kommunicera kring arrangemang på låtar, vad 

vi båda tycker är viktigt i kompositionerna och framförallt har vi roligt när vi spelar ihop. Eftersom vi 

spelat tillsammans länge har vi en rätt god uppfattning om varandras time, vilket bör komma väl till 

hands när vi spelar utan trummor.  

Gitarren i sig känner jag är ett tacksamt instrument att arbeta tillsammans med, dels för att jag själv 

tycker att instrument klingar väldigt bra tillsammans med bas, men även för att gitarren kan fylla 

många roller som instrument. Den kan ta på sig rollen som ackordinstrument, melodi-instrument samt 

användas som ett perkussivt och rytmiskt instrument.  

Till duetterna med Johan hade jag valt låtarna Body and Soul som är skriven av Johnny Green, samt 

Nature Boy, skriven av Eden Ahbez. Body and Soul valde jag att spela med Johan då jag vet att han 

tycker om att spela den låten precis lika mycket som jag. Vi båda tycker harmoniken är väldigt fin, och 

melodin likaså. Nature Boy blev jag inspirerad till att spela eftersom jag tyckte temat på låten 

fungerade väldigt bra att spela på bas, dessutom var det en låt jag tyckt väldigt mycket om sedan jag 

hörde den i filmen Moulin Rouge (Brown, Luhrmann, Baron, Pearce, Kidman, McGregor & 

Leguizamo, 2002). 

 

Nature Boy       

Nature Boy har för mig en ganska okomplicerad harmonik, och det kändes inte alls speciellt svårt för 

mig att arbeta med de ackorden låten bestod av. Melodin var rolig att spela och jag kände att jag kunde 

interpretera den. Inspirationen till grundarrangemanget kom huvudsakligen från Miles Davis 

inspelning av låten på hans skiva ”Blue Moods” (Davis, 1955).  

Arrangemangsupplägget1 var att det skulle börja med ett kort improviserat basintro, efter det skulle jag 

presentera den första delen av temat själv, för att sedan låta Johan komma in vid första B-delen. Efter 

det skulle Johan ta över temapresentationen, och jag skulle kompa honom tills temat var slut. När det 

var dags för bassolo tänkte jag att gitarren skulle efterlikna Teddy Charles vibrafonkomp som han 

spelar på skivan ”Blue Moods”. Teddy Charles spelar ackorden legato under bassolot, och rytmiserar 

sitt ackompanjerande ytterst lite. Jag bad Johan använda el-gitarrens volymfunktion för att göra det 

samma. Efter Johans solo, när det var dags för temapresentation igen, skulle Johan spela den första 

delen av temat. Under den andra delen av temat hade jag en idé om att spela någon slags ”call-and-

response”-stämma, för att slutligen avsluta temat med en kort pedal under temats slut.  

Den 9 december träffades jag och Johan för första gången för att spela Nature Boy. Jag gav honom en 

muntlig presentation av arrangemanget, samt en notbild med några anteckningar. Jag tyckte det gick 

väldigt bra att spela låten, det var inga konstigheter med varken harmonik eller melodi för någon av 

oss. Jag spelade in vår första genomspelning av låten för att sedan lyssna på den i lugn och ro.   

Efter att jag lyssnat på inspelningen från repet kände jag mig kluven till tre saker i arrangemanget. Det 

första var en ackordföljd som jag ville förändra (Dm-DmMaj7-Dm7-Dm6), då jag tyckte att den 

harmoniken inte var speciellt spännande. Om jag ändrade ackordföljden skulle det dessutom bli lättare 

att spela solo över den ansåg jag. Jag var också väldigt kluven till huruvida jag ville behålla 

vibrafonidén under bassolot. När jag lyssnade på det hemma kändes det osäkert och det hörde liksom 

                                                           
1 Se bilaga 1 för notbild 

https://youtu.be/tMXbfb5A4qM
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inte hemma i låten (Se ljudklipp 9 December – 1:53). För det första tyckte jag att det var svårt att höra 

var i låten jag var under solot, och för det andra försvann timekänslan helt och hållet. Det blev en 

osäkerhet som jag inte alls tyckte skulle vara där. Men fortsätter man lyssna på solot hör man hur 

Johan börjar rytmisera sitt ackompanjerande efter en stund, och man hör hur jag reagerar på detta. Jag 

vet inte om det var att Johan hade glömt bort att han skulle förhålla sig till kompandet likt Teddy 

Charles gör på skivan ”Blue Moods”, men när han börjar rytmisera tycker jag att min egen 

soloprestation blir mycket bättre (Se ljudklipp 9 December – 2:30). Mina rytmiska idéer blir tydliga, vi 

båda hittar en gemensam timekänsla och det svänger mycket mer än vad det gjorde innan. Det sista jag 

ville ändra med arrangemanget var hur vi spelade slutet. Jag tyckte att ”call-and-response”-idén inte lät 

bra som den hade gjorde i mitt huvud, utan det lät bara förvirrande tyckte jag (Se ljudklipp 9 

December – 6:25). 

Inför nästa träff satte jag mig ner för att ändra i arrangemanget2. Jag ändrade ackordföljden och 

bestämde att basen skulle spela temat igen efter solon. Jag gjorde också en liten förändring i den sista 

frasen på melodin. Melodin ändrade jag för att det skulle låta lite mer naturlig med ett omtag av 

melodin som avslut på låten. Förutom det valde jag att ta bort idén om att gitarren skulle kompa som 

Teddy Charles gjorde på inspelningen av Blue Moods, och gav istället Johan fria tyglar att 

ackompanjera mig som han själv ville.  

Den 24 februari träffades jag och Johan igen för att spela Nature Boy. Jag gav honom en ny skiss på 

arrangemanget, och vi pratade lite om vad han tyckte om den förra inspelningen. Vi båda enades om 

att vibrafonidén inte passade bra in i sammanhanget, men att det i sig inte var en dålig idé. Repet gick 

den här gången riktigt bra och inga problem uppstod med arrangemanget.  

När jag lyssnade igenom inspelningen kändes det väldigt bra med förändringarna av 

grundarrangemanget. Låten kändes mindre osäker i både solo samt i temats slut. Förutom att det 

kändes minde osäkert i jämförelse med den tidigare inspelningen svängde det också mycket mer under 

bassolot. När jag tog bort vibrafonidén och lät rytmiken ta mer plats, gör att det svängde mycket mer 

(Se ljudklipp 24 Februari – 2:45). Det gav mig väldigt svart på vitt att rytmik är väldigt viktigt för att 

det ska svänga, och framförallt för att man ska behålla en stadig puls i ensemblen.  

Jag bestämde mig för att inte göra några fler förändringar i arrangemanget på Nature Boy, utan jag var 

väldigt nöjd hur det var vid den här tidpunkten. Då bestämde jag tillsammans med Johan att vi skulle 

sätta ett datum för inspelning, vilket blev den 17 mars. Och vi bokade in två reptillfällen innan det var 

dags för inspelning bara för att inte glömma bort arrangemanget. Tyvärr spelades bara ett av tillfällena 

in, då batteriet i min Zoom tog slut mitt under inspelningen den 3 mars. 

Men den 10 mars spelades repet in, och när jag lyssnade på det tillfället tycker jag fortfarande att 

arrangemanget låter väldigt bra. Jag var däremot lite mer kritiskt till mitt eget spelande och tyckte jag 

slarvade med intoneringen ibland (Se ljudklipp 10 Mars – 3:50 – 4:10). Men däremot kände jag också 

att jag var väl förberedd för att spela in det i studion den 17 mars, och Johan kände likadant.  

På eftermiddagen den 17 mars träffades Johan och jag i studion tillsammans med en ljudtekniker. Vi 

tog 3 tagningar på Nature Boy, och alla blev väldigt bra. Vi använde oss av fem mikrofoner, två på 

gitarrförstärkaren, en på kontrabasen, en på basförstärkaren samt en rumsmikrofon för att fånga upp 

rumsklangen. De tre tagningarna blev som sagt alla väldigt bra, men jag valde att behålla tagning 

nummer tre då jag ansåg att det var den tagning som båda våra solon var som bäst. Det var även den 

version som jag själv ansåg hade det bästa basintrot av de tre tagningarna.   

 

                                                           
2 Se bilaga 2 för notbild 

https://youtu.be/ybVYUvovvnE
https://youtu.be/RRe3UOjw9Wk
https://youtu.be/lnya8sz55-0
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Body and Soul         

Body and Soul är som sagt en låt som både jag och Johan tycker väldigt mycket om. Vad som var 

viktigt för mig i den här låten, var att den skulle spelas som ballad och låta melodin och harmoniken 

stå i fokus. Jag var väldigt nervös för att spela en ballad över huvud taget då tempot är lägre till 

skillnad från Nature Boy. Därför skulle timekänslan och rytmiseringen vara desto viktigare för att 

tempot inte skulle sjunka, och för att det inte skulle kännas osäkert, speciellt för min duettpartner. 

Innan jag träffade Johan för att spela Body and Soul bestämde jag mig för att inte skriva något 

arrangemang på låten, utan jag ville se hur det skulle låta om vi bara går in och spelar låten från de 

noter jag hade med mig. Det enda som jag hade bestämt i förväg var att gitarren skulle spela kallad 

”chord-melody”, samt att under gitarrsolot skulle vi ändra känslan till double time.  

Den 9 december träffades jag och Johan för att spela låten tillsammans för första gången. Eftersom det 

inte fanns något arrangemang var det ingenting jag behövde redogöra för Johan hur vi skulle spela 

låten, utan jag sa bara att vi spelar den efter de noter jag hade tagit med mig. Olyckligtvis ringde min 

telefon mitt under inspelningen av repet, men jag kände att det inte spelade någon roll då jag bara 

skulle använda mig av inspelningen i utvärderingssyfte. 

När jag lyssnade på inspelningen efteråt hörde jag direkt att det var saker som var tvungna att 

förbättras. I början av inspelningen hör man direkt hur tempot svajar, att vi inte hittar ett gemensamt 

tempo i början (Se ljudklipp 9 December – 0:00 – 0:35). För att ändra på det bestämde jag mig att ett 

kort intro skulle vara effektivt för att hjälpa oss med att komma in i tempot. När jag lyssnade på 

inspelningen tycker jag också att jag ibland väljer att spela för mycket på fel ställen, som under Johans 

temapresentation tillexempel. 

Inför det andra reptillfället bestämde jag mig för att skriva ett litet intro3 och jag bestämde mig också 

för att lyssna mer på Johans temapresentation. Det skulle hjälpa mig att inte vara i vägen för hans 

temapresentation genom att spela massor av onödiga saker under presentationen. För att ytterligare 

göra det lättare för mig att spela Body and Soul som ballad bestämde jag mig för att öva med en 

metronom i lågt tempo, för att helt enkelt inte slarva med tempot. Jag övade på intoneringen i ett lågt 

tempo, samtidigt som jag med hjälp av rytmiska idéer gjorde att jag tydligt kunde visa tempo och 

underdelning. 

Den 16 februari träffades jag och Johan för att spela Body and Soul med det nya arrangemanget. Efter 

några försök med att sätta introt såsom jag ville ha det, spelade vi igenom resten av låten utan 

problem. Jag märkte att jag själv fokuserade mer på att lyssna på Johans temapresentation under repet, 

och det hörs på inspelningen tycker jag själv. Detta reptillfälle spelades också in. 

När jag hemma jämförde inspelningarna från den 9 december och den senaste träffen tyckte jag att det 

var solklart vilken som var den bättre inspelningen. Det var inspelningen från 16 februari, där introt 

var med i bilden. Introt hjälpte enormt mycket med tempot i början av låten (Se ljudklipp 16 Februari 

– 0:00 – 0:48), och jag tyckte mig själv höra skillnad på mitt eget spelande mellan de två. Främst 

ansåg jag att Johans temapresentation fick stå i fokus, och att jag inte var i vägen lika mycket som på 

den första inspelningen. Jag ansåg också att mitt övande med metronom gett utdelning då jag visar 

tempot och timen mycket bättre. Det bidrog till en mycket mer behaglig inspelning som inte låter lika 

osäker som den första. Jag märkte däremot att vi spelat fel enligt det nya arrangemanget (Se ljudklipp 

16 Februari – 2:02 – 2:07), vilket jag inte insåg när vi repade. Jag hade gjort en liten rytmisk 

förändring av B-delen, och den missade vi. 

                                                           
3 Se bilaga 3 för notbild 

https://youtu.be/3WLdx9_vgoY
https://youtu.be/ctp0IHK_dbs
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Vid den här tidpunkten var jag nöjd med hur det lät, och kände inte att låten behövde någon vidare 

arrangering, vi bestämde oss för att träffas ett par gånger till bara för att repetera inför kommande 

inspelning den 17 mars.  

Den 3 mars samt den 10 mars träffades vi och repade Body and Soul utan några problem. Det enda 

som jag kände att jag var tvungen att anmärka var att Johan båda gångerna glömde bort hur jag hade 

arrangerat rytmiseringen av ackorden i slutet av B-delen. Men eftersom det bara var rep tyckte jag inte 

att det var någon mening att spela igenom hela låten igen bara för att det skulle bli rätt på en 

inspelning från ett rep, utan kände att det viktiga var att det blev rätt på den slutliga inspelningen den 

17 mars.  

Body and Soul spelade vi in samma dag som vi spelade in Nature Boy med samma 

mikrofonuppsättning. Vi tog tre tagningar av låten, och lyssnade sedan på dessa. Jag valde att behålla 

den sista av de tre tagningarna då den tagningen verkligen avspeglar det jag arbetat för i den här låten. 

Jag spelade lugnt och avslappnat under temapresentationen, och jag tar inte en ton i onödan alls tycker 

jag. Det lilla arrangemanget låter väldigt bra, samt att det svänger väldigt mycket när temat är över och 

det är dags för våra solon (Se ljudklipp – 2:45).   

 

Duett med Piano 
Min partner på piano heter Samuel Freiman och han studerar på LTU i årskursen under mig. Vi har 

inte spelat tillsammans innan det här projektet, men jag har hört honom spela många gånger och har 

alltid varit imponerad. Jag har alltid tyckt att Samuel svänger väldigt mycket när han spelar, och jag 

ansåg att det skulle vara en fördel när vi skulle spela utan trummor. Förutom det tycker jag att Samuel 

har en väldigt fin solistisk stil, med mycket fina melodiska idéer som jag också ansåg skulle komma 

bra till hands.  

Pianot i sig är väl kanske det vanligaste duett-instrumentet, då det har ett brett register och kan spela 

otroligt mycket. Det kan användas som ett melodiskt instrument, som ett ackordsinstrument, det kan 

efterlikna ett basinstrument med sitt låga register och det kan användas som ett rytmiskt instrument 

eftersom det är ett väldigt perkussivt instrument i grund och botten.  

Låtarna jag hade valt var Sister Sadie och en folkmusikmelodi som heter Koiklåten. Sister Sadie är en 

låt skriven av Horace Silver som en av mina favoritbasister Ray Brown har spelat in. Det var även 

arrangemang från Ray Browns skiva ”Something for Lester” (Brown, 1978) som jag utgick ifrån till 

min och Samuels duett. Utöver Sister Sadie ville jag spela någonting som liknade Jan Johansson och 

Georg Riedels skiva ”Jazz på Svenska” (Johansson, 1964), vilket är ett av Sveriges mest sålda 

jazzalbum. Där spelar Jan Johansson och Georg Riedel folkmelodier i jazztappning, och det kändes 

lämpligt att efterlikna. Men för att inte göra det tråkigt och spela någon av de låtar som finns på skivan 

bestämde jag att vi skulle spela en annan folkmelodi, nämligen Köiklåten. 

 

Köiklåten 

Köiklåten hittade jag och Samuel på saxofonistens Jonas Knutssons skiva ”Blåslåtar” 

(https://open.spotify.com/album/2ROrdJZVtpuF2Jv9ikwHNO). Det är en fantastiskt fin melodi, och 

det kändes helt rätt att välja den låten till duetten. Eftersom vi bara hade en melodi att arbeta med var 

jag tvungen att arrangera upp den tillsammans med ackord innan vi kunde spela låten.  

Idén till arrangemanget4 gick ut på att försöka efterlikna Jan Johanssons arrangemang på ”Jazz på 

Svenska”, som i min mening var att melodin skulle få ta fokus, och att harmoniseringen inte skulle 

                                                           
4 Se bilaga 4 för notbild 

https://youtu.be/-6bISOMtLpE
https://youtu.be/e-ckVI6XP9Y
https://youtu.be/aSiqEVWtXBE
https://open.spotify.com/album/2ROrdJZVtpuF2Jv9ikwHNO
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vara för komplicerad. Framförallt att det inte skulle vara alldeles för mycket ackord. Jag började med 

att dela upp melodin i två delar, varav den första delen, i mina öron, låter lite mer dyster än den andra 

delen. Den låter gladare från början innan den i slutet får en dyster underton. Detta valde jag att belysa 

i harmoniseringen av melodin, där den första delen bygger på moll-ackord och den andra delen bygger  

på dur-ackord som efter ett tag övergår till moll igen. Jag kände dessutom att ett litet basintro skulle 

fungera väldigt bra för att ge en försmak för den tonart vi skulle spela i.  

Den 16 februari träffades jag och Samuel för att spela Köiklåten, och det tog ett litet tag innan vi tog 

oss igenom den. En av anledningarna var att det är en 4-takt mitt i temat som gjorde framförallt mig 

själv lite förvirrad när vi spelade. Arrangemanget jag hade skrivit fungerade däremot väldigt bra, men 

det kändes som låten behövde ett konkret slut. Det kändes osäkert när vi skulle sluta, och hur vi skulle 

sluta. På inspelningen från repetitionstillfället spelar jag den sista biten av temat unisont tillsammans 

med Samuel (Se ljudklipp 16 Februari – 7:20), men i mina öron tog det bort fokus från harmoniken 

vilket jag inte gillade.  

När jag lyssnade igenom inspelningen efteråt fanns det några saker som jag ansåg att vi var tvungna 

att förändra. Basintrot låter väldigt bra, men när det är dags för Samuel att göra entré med sin 

temapresentation blev allting helt plötsligt väldigt osäkert. Tempot försvinner nästan direkt och det tar 

en liten stund tills vi hittat tillbaka till varandra (Se ljudklipp 16 Februari – 0:24). För att göra ändring 

på det ansåg jag att Samuel kunde spela temat lite mer tydligt, att jag skulle få det lättare att 

ackompanjera honom. För att lösa frågan hur vi skulle avsluta låten ansåg jag att ett litet outro skulle 

lösa problemet. Samuel hade en idé under repet att göra en understämma till melodin i slutet, och det 

var på den idén jag arrangerade outrot5. 

Den 21 februari träffades jag och Samuel igen för att spela Köiklåten. Jag berättade till honom att jag 

ansåg att han kunde spela melodin tydligare för att vi inte skulle tappa bort tempot som vi gjorde 

föregående repetitionstillfälle. Vi spelade också igenom det arrangerade outrot, vilket gick väldigt bra. 

Något jag märkte när vi spelade låten var att jag fortfarande kände mig osäker när 4-takten kommer i 

temat, det var någonting jag kände att jag var tvungen att öva på. 

När jag hemma lyssnade på inspelningen tyckte jag att den lät bättre än den föregående inspelningen. 

Outrot knyter verkligen ihop låten i mina öron. Vi håller dessutom ihop tempot bättre än i början av 

låten än vad vi gjorde den föregående träffen, men jag ansåg att vi skulle kunna göra det ännu bättre. 

Som åtgärd bestämde jag mig för att arrangera en rytmisk förskjutning under första delen av temat6. 

Det skulle hjälpa med 4-takten, då jag hade haft problem med den innan. Dessutom skulle en liten 

rytmisk detalj göra temapresentationen lite mer spännande ansåg jag.  

Den 3 Mars träffades jag och Samuel igen för att spela duett. Jag visade honom den rytmiska 

förskjutning jag tänkte spela under hans temapresentation, och förklarade varför jag kände att den var 

viktig. Det kändes väldigt bra att spela, och förskjutningen under temat var inga problem för någon av 

oss. Vid den här tidpunkten var vi båda två inställda på att vi var redo för att spela in låten.  

När jag lyssnade på inspelningen i efterhand hade jag rätt om den rytmiska förskjutningen. Det gjorde 

temapresentationen väldigt spännande (Se ljudklipp 3 Mars – 0:18 – 0:35), och det fanns nu inga 

osäkerheter i tempot. Skillnaden med den här inspelningen förutom den rytmiska förskjutningen, var 

att vi av någon anledning spelade i ett högre tempo än de föregående inspelningarna. Det låter 

fortfarande bra, men till den slutliga inspelningen ansåg jag att låten skulle göra sig bättre om den gick 

lite långsammare. Detta eftersom jag tycker att melodin försvinner ur, och det kändes som att 

huvudsaken med arrangemanget försvann.  

                                                           
5 Se bilaga 5 för notbild 
6 Se bilaga 6 för notbild 

https://youtu.be/oa93deO0LuU
https://youtu.be/0HAauFIg5jw
https://youtu.be/MjBKGnYB04U
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Den 17 Mars hade jag bokat studion för att spela in tillsammans med Samuel, men bara dagen efter 

föregående repetitionstillfälle ringde han mig och berättade att han hade fått problem med handen. Det 

visade sig att han hade fått en senknut i högerhanden, och att han hade väldigt ont när han skulle spela 

piano. Han var väldigt frustrerad eftersom han såg fram emot att spela in tillsammans med mig, och 

jag likaså. Men tyvärr var han tvungen att avsäga sig inspelningen. Jag rådfrågade min handledare hur 

jag skulle gå tillväga efter att Samuel inte längre kunde spela piano, och jag insåg att jag egentligen 

hade två alternativ. Det ena alternativet var att hitta en ny pianist, och spela in låtarna tillsammans med 

honom, eller fick jag nöja mig med det material jag hade samlat tillsammans med Samuel och helt 

enkelt inte göra en studioinspelning.  

Efter lite betänketid valde jag det senare alternativet, då jag inte kände att jag hade nog med tid för att 

börja repa tillsammans med en ny pianist. Även om jag hade fått tag på någon som kunde spela 

tillsammans med mig, var det mycket små nyanser i Samuels pianospelande som jag tyckte om. Därför 

beslutade jag mig för att det inte skulle bli någon studioinspelning av pianoduetten.  

Sister Sadie 

Jag var intresserad av att spela en låt som gjorde sig bra i ett högre tempo än de andra duetterna jag 

valt. Därför kändes Sister Sadie som en bra låt att spela, då jag ansåg det var möjligt att replikera Ray 

Browns arrangemang till vår duett. Dessutom skulle det vara för mig själv en fysisk utmaning att spela 

låten, då temat är lite klurigt att spela på bas. Melodin har vid ett tillfälle ett stort hopp i tonhöjd, vilket 

medför att man måste flytta handen på kontrabasens hals ganska långt ifrån det ursprungliga läget. När 

man sedan tar tempot i åtanke, visste jag att det skulle krävas övning från min sida. Eftersom jag ville 

spela låten nära orginaltempot på Ray Browns inspelning som möjligt visste jag att det skulle krävas 

mycket fokus från mig när trummorna var bortplockade. Detta då det inte finns någon trummis att 

förhålla sig till i time eller tempo. Därför skulle det finnas en utmaning i att inte tappa tempot samt att 

inte slarva med rytmiken. 

Varför jag valde att använda Ray Browns grundarrangemang till låten var för att arrangemanget 

bygger på piano och bas i samspel. Temat är uppdelat mellan de två instrumenten, varav den andre 

ackompanjerar det instrument som spelar melodin för stunden. Precis som på Ray Browns inspelning 

ville jag att kärnan i arrangemanget och låten skulle bygga på att det skulle svänga. Eftersom jag inte 

kunde hitta några noter på Ray Browns arrangemang skrev jag istället en kompskiss på låten, för att 

planka arrangemanget senare. 

Vi träffades första gången den 21 februari för att spela Sister Sadie. Vi började med att på gehör lära 

oss arrangemanget från Ray Browns skiva, då jag inte hade hittat några noter på detta i förhand. Det 

tog inte lång tid innan både jag och Samuel hade lärt oss våra delar, och vi började med att repa låten. 

Jag insåg redan i början att jag var tvungen att arbeta på min rytmisering i det tempo jag bestämt att vi 

skulle spela låten. Temat var väldigt svårt att presentera eftersom jag var tvungen att röra mig över ett 

brett register på basen och det slutade i att jag slarvade väldigt mycket med både intonering och 

rytmik. Det i sin tur gjorde att timen i duetten blev lidande. Att ackompanjera under Samuels solo var 

också besvärligt, då det höga tempot gjorde mig trött i armarna, och när det var dags för mitt solo hade 

jag mjölksyra i armarna. Med trötta armar var det svårt att spela solo, och jag tappade snabbt fokus på 

formen. Även Samuel ansåg att det var svårt att spela i det tempot jag hade valt att spela låten i, men 

han gjorde en mycket bättre insats än mig under repetitionen. Vi pratade lite om tempot och bestämde 

oss båda för att själva öva på tempot. 

När jag lyssnade på inspelningen från reptillfället besvarades de farhågor jag haft på repet. Jag 

slarvade med rytmiken då jag spelade melodin (Se ljudexempel 21 Februari – 1:11 – 1:25), vilket 

framhäver det faktum att jag inte riktigt var bekväm i det tempot. Dessutom slarvade jag med rytmiken 

under mitt eget solo (Se Ljudexempel 21 Februari – 3:30). Däremot var jag väldigt nöjd med hur 

arrangemanget lät som duett, och eftersom det här bara var den första genomspelningen av låten 

kändes det skönt att jag inte kände mig tvungen att göra några förändringar i det inför nästa träff. Att 

https://youtu.be/v7RA8fXCTzQ
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lyssna på inspelningen gav mig också konkreta svar på vad jag själv var tvungen att förbättra, vilket 

var att spela temat tydligare samt att kompa i det höga tempot. Det första var för att melodin inte 

skulle låta osäker när det var min tur att presentera den, och det andra var för att inte tempot skulle 

kännas osäkert när jag kompade.  

Jag ägnade några dagar åt att arbeta med melodin under mina övningspass vilket var väldigt givande. 

Då melodin innehåller både snabba rytmer samt ett stort hopp i registret fick jag mycket ut av att bara 

öva på just det.  

Nästa repetitionstillfälle var inbokat den 5 mars, och jag kände att jag hade ordnat upp de problem som 

jag stötte på vid det föregående reptillfället. Tyvärr fick detta ställas in då Samuel inte kunde spela på 

grund av skadan han hade dragit på sig.  

  

Duett med Sång 
Sofie Andersson heter sångerskan som jag hade valt att arbeta till min duett med sång. Hon studerar 

första året på jazzkandidat här på LTU. Jag hade arbetat med Sofie tidigare, under ett skolprojekt där 

vi spelade låtar av Thelonius Monk. Då var jag väldigt imponerad över hennes förmåga att vrida och 

vända på melodierna, något som jag ansåg skulle fungera bra i ett duettsammanhang.  

Sång som instrument har ju några tillkortakommanden om man jämför med piano eller gitarr, då en 

sångare i regel bara kan använda sig av en ton åt gången. En gitarr eller ett piano kan använda sig av 

flera toner, därav kan de också användas som ett ackordsinstrument, medans sången inte kan göra det.  

Jag valde att spela I thought About You och Softly, as in a Morning Sunrise med Sofie. I Thought 

About You, skriven av Jimmy Van Heusen och Johnny Mercer, är en låt jag under min studietid på 

LTU gillat väldigt mycket. Melodin är trallvänlig och ackorden är fina. Det är en låt jag brukar spela 

för mig själv när jag värmer upp på kontrabasen, och jag brukar vissla på melodin rätt ofta då jag 

fördriver tiden. Jag har aldrig fått spela låten tidigare på skolan, därför valde jag att ta chansen att 

spela den tillsammans med Sofie. Softly, as in a Morning Sunrise har jag spelat en hel del sedan jag 

studerade på Framnäs Folkhögskola, och jag tycker det är en väldigt rolig låt att spela. Ackordföljden 

är inte lika komplicerad som i I Thought About You, men den är verkligen inte dålig för det. Jag hade 

dessutom hört Sofie framföra låten tillsammans med sin klass, och hennes insats vid det framförandet 

var väldigt bra. 

I Thought About You 

Vad som är viktigt för mig i just den här låten är att melodin och harmoniken får stå i centrum. 

Svårigheterna med att spela låten är just att få melodin att smälta ihop med vad jag som basist kan 

åstadkomma med harmoniken när det inte finns ett ackordsinstrument med i bilden. Intonation 

kommer vara väldigt viktigt. Dessutom kommer det vara svårt för Sofie att sjunga rent om jag inte 

intonerar rätt. Det kommer också vara svårt att få en inblick i harmoniken. 

Eftersom jag aldrig skrivit ett arrangemang för sångduett bestämde jag mig för att inte göra ett 

grundarrangemang till en början. Utan jag ville spela låten tillsammans med Sofie, lyssna på hur det 

låter för att sedan arrangera upp de delarna jag tyckte kunde förbättras.  

Vi träffades första gången den 16 februari för att känna på låten. Sofie ville ändra tonart på låten, 

vilket vi gjorde. Det gjorde mig lite osäker när vi repade då jag ibland tappade bort ackorden efter vi 

transponerat. För att göra en inspelning som jag kunde utvärdera bestämde jag mig för att lägga upp 

formen väldigt simpelt. Vi spelade temat igenom, med Sofie på melodi och jag på komp. Sedan 

spelade jag ett bassolo, för att tillslut komma tillbaka till temat igen. Det kändes väldigt bra när vi 

spelade låten, om jag bortser från de små missarna jag hade med ackorden under mitt solo. Det gick 

dessutom förvånansvärt bra att spela utan vare sig ackordsinstrument eller trummor, vilket var en 

https://youtu.be/wDe6EHYA_6A
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lättnad för mig. Jag hade varit nervös för att min intonation inte skulle vara bra nog utan att ha 

klingande ackord att förhålla mig till. Sofie kände att hon var tvungen att öva lite på melodin, men att 

det i övrigt hade gått bra att sjunga till mitt ackompanjemang.  

När jag hemma lyssnade på inspelningen var det ett par saker som jag reagerade på. Vi hade bra energi 

igenom hela inspelningen, och jag saknade inte ett ackordsinstrument under temat. Men jag reagerade 

på att mitt solo var stundvis rätt tråkigt då det inte fanns någon harmonik att förhålla sig till. Formen 

på inspelningen tyckte jag också blev lite tråkig, att spela tema, sen ett solo, för att sedan sluta med 

tema igen kändes förutsägbart. Det sista jag ansåg låten behövde var att melodin kunde ta mer plats. I 

början av inspelningen går jag fullt ut tillsammans med Sofie och rytmiserar väldigt mycket av mitt 

ackompanjerande för att försöka hålla uppe time och tempo (Se ljudklipp 16 Februari – 0:37), men om 

jag kunde vänta ett tag med det, skulle melodin få mer plats och låten kanske inte skulle bli lika 

förutsägbar. 

Jag bestämde mig för att den första delen av temat skulle spelas rubato, där Sofie med hjälp av 

melodin styr mitt ackompanjerande. När vi närmade oss den andra delen av melodin kunde vi 

introducera ett tempo för att ge låten lite mer energi innan det var dags för solo. Eftersom jag inte var 

speciellt förtjust i hur solot lät på den föregående inspelning utan ackord att förhålla sig till bestämde 

jag mig för att tänka solot som ett komp istället. Då skulle harmoniken finnas kvar för en fiktiv 

åhörare, samtidigt som jag kunde ta ut svängarna rytmiskt utan att komma i vägen för Sofie, som om 

det varit under hennes temapresentation. Dessutom skulle det funka som en klimax för energin i låten, 

för att sedan komma tillbaka till temat och låta Sofie avsluta låten med melodin7.  

Den 2 Mars träffades vi igen för att spela låten med förändringarna jag gjort i den. Det var för mig lite 

svårt att kompa rubato då det är något jag nästan aldrig gjort tidigare. Men efter några försök gick det 

rätt bra. Melodin fick ta mycket mer plats, vilket gjorde att Sofie kände sig mycket friare i sin 

presentation av temat. Vi hade lite problem med hur vi skulle göra övergången mellan rubato och att 

sätta tempo under temapresentationen i låten, men det skulle nog lösa sig om vi bara spelade låten 

några fler gånger.  

Jag var väldigt nöjd med inspelningen när jag senare lyssnade på den. Jag upptäckte inga problem med 

intonation under låten, rubato-delen lät väldigt bra och idén om att göra solodelen mer likt ett komp 

resulterade i att man fick njuta av harmoniken mycket mer än vad man gjorde i den första inspelningen 

(Se ljudklipp 2 Mars – 2:00). Det enda jag ansåg vi kunde göra bättre var att höja tempot efter rubato-

delen en aning. Jag tyckte det skulle vara en bra idé då jag trodde låten skulle svänga lite mer än vad 

den gjorde i det ett långsammare tempo, som vi spelade nu.  

Den 28 Mars träffades jag och Sofie återigen för att spela I Thought About You. Den här gången med 

den lilla förändringen att höja tempot efter rubato-delen. Det enda problemet vi anträffade under 

repetitionen var just att få övergången från rubato till tempo att låta naturligt. Jag bestämde att det 

skulle bli min uppgift att sätta tempot efter rubatodelen (Se ljudklipp 28 Mars – 0:55), bara för att det 

inte skulle råda några tveksamheter i vems uppgift det var. I övrigt fungerade arrangemanget av låten 

väldigt bra, och utöver övergången från rubato till tempo stötte vi inte på några problem. 

När jag lyssnade på inspelningen efteråt hade jag för första gången en åsikt om hur Sofie kunde 

förändra sin presentation i temat. Vid ett tillfälle betonar hon ordet ”parked” ( Se ljudklipp 28 Mars – 

0:35), vilket fick mig att reagera när jag kompade. Jag ansåg att hon skulle betona order ”under” 

istället, vilket skulle ge melodin ett mer naturligt flöde i förhållande till harmoniken. Solodelen, 

tillskillnad från den föregående inspelningen, svängde mycket mer efter att vi höjt tempot. Däremot 

slarvade jag med rytmiseringen under vissa stunder (Se ljudklipp 28 Mars – 2:03). När rytmerna 

slarvades med försvann det sväng jag ville skulle finnas där, och det var inte alls bra eftersom att just 

                                                           
7 Se bilaga 7 för notbild 

https://youtu.be/s2JQiGjeMdA
https://youtu.be/G6dK2JUDoxg
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den delen skulle vara en sorts klimax i låten. Inför nästa repetitionstillfälle bestämde jag mig att hålla 

koll på min rytmisering för att inte svänget skulle bli lidande både under solot, eller i resten av låten.  

Den 4 april träffades vi en sista gång innan det var dags för inspelning i studion, och repet gick väldigt 

bra. Sofie förstod direkt vad jag menade med att ändra betoningen från ”parked” till ”under”, och det 

harmoniska flödet lät mycket bättre än föregående inspelning (Se ljudklipp 4 April – 0:36). 

Arrangemanget kändes bra, och jag ansåg att vi var redo för inspelningen några veckor senare.  

När jag lyssnade på inspelningen i efterhand bekräftades min åsikt om att låten var klar för inspelning 

i studion. Det enda jag reagerade på i inspelningen var en liten petitess under solodelen, där jag 

slarvade med rytmiseringen vid ett tillfälle (Se ljudklipp 4 April – 1:56). Det var en liten detalj, och 

jag tyckte inte den tog fokus från svänget i inspelning överhuvudtaget. Jag bokade därför studion den 

18 april för inspelning, med samma ljudtekniker jag hade när jag spelade in duetten med Johan.  

Den 18 april spelade vi in I Thought About You med Alexander Grafström som ljudtekniker. Vi 

använde en mikrofon vardera, en sångmick och en mick på kontrabasen. Vi gjorde 5 tagningar som 

samtliga blev bra. Den tredje tagningen valde jag att använda som redovisning till arbetet var den 

version där jag ansåg att övergången från rubato till tempo lät bäst. Under inspelningstillfället hade vi 

inga problem med arrangemanget, men tempot efter rubatot var något slag i minuten olika i 

tagningarna. Just det svänget som bildades på den tagning jag valde tyckte jag var fruktansvärt bra. 

Softly, as in a Morning Sunrise 

Vad som var viktigt för mig med den här låten var att Sofie skulle få möjligheten att presentera texten 

och melodin precis som hon själv ville. Därför sa jag till henne redan från början att fick vrida och 

vända på det precis hur hon ville. För även om ackordföljden ibland kan vara tråkig på grund av att 

den är repetitiv, ansåg jag att den skulle bli väldigt intressant med ett arrangemang och en interpreterad 

melodi. 

Jag lät mig inspireras av ett arrangemang på låten som jag spelat under den tid jag studerade på 

Framnäs Folkhögskola. Pianisten Michel Camilo spelade in Softly, as in a Morning Sunrise på sin 

skiva ”On Fire” (Camilo, 1989.). Under temat använder sig Michel Camilo av en fallande melodisk 

stämma i kompet som jag tycker låter väldigt spännande. Jag lät mig inspireras av den idén, för att 

sedan arrangera någonting för min och Sofies duett. Min tanke med det arrangemanget var att fokusera 

på svänget mellan melodin och kompfiguren, för att i en senare del av låten låta ackorden smyga fram. 

Framförallt skulle det inte vara förutsägbart eller tråkigt, något låten kan bli om den bara spelas rakt 

upp och ned.  

Den 2 Mars träffades jag och Sofie för att spela arrangemanget8, vilket inte var helt lätt. Eftersom min 

kompfigur inte spelas på första slaget i takten hände det att både jag och Sofie tappade bort oss 

stundvis (Se ljudklipp 2 Mars – 0:45). Dessutom gjorde arrangemanget det ibland lite svårt för Sofie 

att förhålla sig till melodin eftersom ackorden inte spelades (Se ljudklipp 2 Mars – 5:15). Men i övrigt 

tog vi oss igenom det, och vi båda fick en chans att spela solo över låten.  

När jag lyssnade på inspelningen var jag nöjd med vad arrangemanget åstadkommit, även om vår 

genomspelning inte var helt felfri. Svänget etableras tidigt med den rytmiserade kompfiguren, och 

melodin fick en spännande harmonik i förhållande till kompfiguren. Vid ett tillfälle under andra delen 

av temat reagerade jag på hur jag ackompanjerade. Där går vi enligt arrangemanget ifrån kompfiguren, 

för att jag ska fortsätta att kompa Sofie med ackorden. Istället för att använda mig av det sväng som vi 

tillsammans etablerat börjar jag spela ett ”half-time” komp, vilket jag kände stod i vägen för svänget 

(Se ljudklipp 2 Mars – 0:33). Det sista jag ville förändra var soloformen, då jag ansåg att den var 

alldeles för lång. Våra solon var bra, men de blev lite långtråkiga att lyssna på. Istället för långa solon 

                                                           
8 Se bilaga 8 för notbild 

https://youtu.be/I0gHJHnF2m4
https://youtu.be/FnwCh7mI1Mw
https://youtu.be/MF34yHVfHog
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bestämde jag mig för att dela upp soloformen i åttor, vilket skulle gå jämnt ut på låtens form som är 32 

takter lång. 

Den 4 april hade vi nästa repetitionstillfälle. Jag förklarade för Sofie varför jag ville förkorta 

soloformen, och hon höll med mig efter att jag spelade upp inspelningen från det föregående repet. 

Inga problem med arrangemanget eller den nya soloformen dök upp under repet.  

När jag lyssnade på den här inspelningen ansåg jag att vi var redo för att spela in låten i studion. Den 

nya soloformen passar väldigt bra, och håller solona intressanta. Dessutom håller vi båda bättre koll på 

arrangemanget och vi tappar inte bort oss under temat. Jag behåller också svänget in i B-delen (Se 

ljudklipp 4 April – 0:28). Därför ansåg jag att vi var redo för inspelning av låten i studion den 18 april. 

Inspelningen i studion den 18 april gick smärtfritt. Vi använde två mikrofoner, en sångmick samt en 

mikrofon på kontrabasen. Vi gjorde sex tagningar, och lyssnade på dem alla i efterhand. Genomgående 

för alla tagningar var att arrangemanget satt utan några problem, därför valde vi den inspelning där jag 

ansåg att vår egen soloprestation var som bäst.  

 

Duett med Kontrabas 
Hans Backenroth heter min duettpartner på kontrabas. Hans har varit min kontrabaslärare under min 

studietid och är en musikalisk förebild för mig. Tillsammans, under mina baslektioner, har vi spelat 

låtar med båda två på kontrabas, men dessa lektioner har varit med fokus på just specifika detaljer som 

intonation, solo eller komp. Därför ser jag väldigt mycket fram emot denna duett, där vi fokuserar på 

en låt som helhet, och inte i ett lektionssyfte.  

I en duett med kontrabasar existerar det redan från början ett problem, vilket består av basens register. 

Vi båda kommer hantera samma tonala register, vilket kan bli väldigt grötigt i ljudbilden. För att 

motverka detta måste vi tänka på vår dynamik för att inte ta för mycket fokus från varandra.  

Emil Johansson är en studiekamrat som studerade under basisten Putter Smith på Musicians Institute i 

Los Angeles. Där fick Emil tag på två arrangemang för låtarna Four och Look for the Silver Lining 

skrivna av en annan basist vid namn Michael Moore. Jag fick ta del av arrangemangen från Emil, och 

bestämde mig för att spela dem tillsammans med Hans i mitt examensarbete. För det första 

underlättade det för mig, då jag själv slapp arrangera någonting för vår duett. Men jag såg också det 

som någonting väldigt lärorikt, då jag kunde studera dessa arrangemang för att jämföra dem med mina 

egna.  

Four 

Four är en jazzstandard som ofta misstags vara skriven av Miles Davis, men i själva verket är det 

saxofonisten Eddie ”Cleanhead” Vinson som skrev låten. Kompositionen är uppdelad i två delar, och 

har en väldigt fin och trallvänlig melodi. Ackordföljden är till skillnad från melodin lite klurigare, 

speciellt under den sista delen av låten. Jag själv har inte direkt någon relation till den här låten, då jag 

aldrig har spelat den.  

När man tittar på Michael Moores arrangemang på Four (Moore, 1999) ser man att han arrangerat upp 

låten i två delar. Den första delen följer kompstämman melodins rytmisering i stort sett hela tiden, 

medans i den andra delen har kompstämman en ackordföljd att spela efter som kompmusikern själv 

behagar.  

Den 20 mars träffades jag och Hans Backenroth på min baslektion. Jag hade gett noterna till Hans 

några veckor tidigare och sagt att vi båda får titta in arrangemanget tills den dag vi skulle spela in det. 

Eftersom melodistämman låg högt i register bad jag Hans att spela den, då jag själv hade svårt att 

intonera i det registret. Genomspelningen av låten flöt på utan några problem alls då vi båda två hade 

kollat in arrangemanget på egen hand, och redan den första inspelningen var jag väldigt nöjd med.  

https://youtu.be/jIUR8xzGvcI
https://youtu.be/7f_tUZ8l23Y
https://youtu.be/RNcV2XX06Ds
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När jag lyssnade på inspelningen märkte jag direkt att jag kunde ha spelat mer dynamiskt under den 

första delen av temat. Eftersom kompstämman spelar rytmiskt unisont med melodin tar jag för mycket 

plats i ljudbilden och Hans temapresentation blir lidande (Se ljudklipp 20 Mars – 0:02 – 0:15 & 1:41 – 

1:55). Det visade svart på vitt att dynamiken var otroligt viktig i vår duett. Däremot kommer melodin 

fram mycket bättre under den andra delen av låten då jag får kompa med walking istället för att spela 

understämman.  

För att åtgärda problemet med att melodin och solona försvinner i ljudbilden måste man helt enkelt se 

till att kompmusikern spelar mindre starkt volymmässigt.  

Den 8 Maj spelade jag och Hans in Four i studion på LTU. Vi använde oss av två stycken mikrofoner, 

en för oss vardera. Mikrofonerna hade jag vinklat mot greppbrädan vilket jag själv brukar föredra när 

jag spelar in. När det var riggat i studion kom Hans dit och vi satte oss ned för att spela in direkt. Jag 

berättade för honom vad jag kände vi kunde göra bättre jämfört med inspelningen från den 20 Mars, 

vilket var att kompstämman skulle spela svagare. Vi tog 3 tagningar, och jag var nöjd med allihop. 

Den tagning jag valde att behålla var tagning nummer två, vilket var den tagning som både jag och 

Hans innehöll bäst solon. Själva arrangemanget lät lika bra på alla tre tagningar därför fick 

soloinsatsen avgöra.  

 

Look for the Silver Lining 

Look for the Silver Lining skrevs av Jerome Kern, med text skriven av George Gard ”Buddy” 

DeSylva. Det är en gammal musikallåt, precis som många andra jazzstandards från början är. Jag själv 

har inte lyssnat på många tolkningar av låten, utan framförallt bara lyssnat på Chet Bakers version från 

skivan ”Chet Baker Sings” (Baker, C. 1954).  

Michael Moores arrangemang (Moore, 1999) på denna låt bygger på samma idé som hans 

arrangemang på Four, nämligen att kompstämman spelar rytmiskt unisont med melodin för att skapa 

en klingande harmonik.  

Den 20 mars träffades jag och Hans för att spela låten under min baslektion. Liksom arrangemanget på 

Four är melodin arrangerat i ett högt register även på Look for the Silver Lining. Jag bad återigen 

Hans att spela melodin av samma anledning som jag hade när vi spelade Four. Eftersom vi båda var 

förberedda blev jag nöjd med inspelningen redan vid första tagningen då det rådde en viss tidspress 

innan Hans taxi skulle hämta honom. 

Jag lyssnade på inspelningen efteråt och ansåg den var bra. Hur vi spelade introt var egentligen det 

enda jag hade invändningar mot. Där intonerar vi inte riktigt bra tillsammans hela tiden (Se ljudklipp 

20 Mars – 0:00 – 0:40), men det löser sig mot slutet av introt och vi skärper till oss när temat börjar. 

Tillskillnad från Four tycker jag dynamiken är bättre i den här inspelningen. Melodin träder fram, och 

kompstämman ligger där bakom för att skapa harmoniken.  

Den 8 Maj hade jag och Hans möjlighet att spela in låten i studion. Jag använde mig av samma 

mikrofoner och mikrofonpositioner som på inspelningen av den andra låten. Vi tog fyra tagningar, och 

sedan lyssnade vi igenom dem. Alla lät väldigt bra enligt mig, arrangemanget lät bra och samspelet 

mellan oss båda var bra trots att vi inte spelat tillsammans på över en månad. Jag valde att behålla den 

fjärde tagningen, av den anledning att introt lät bäst enligt mig. Det skulle ge en bra kontrast mot 

föregående inspelning, där jag ansåg att introt kunde förbättras. För att åstadkomma förändringen 

gjordes inte direkt något radikalt, utan både jag och Hans bestämde oss för att fokusera på 

intonationen och dynamiken, vilket uppenbarligen gav utdelning. 

https://youtu.be/nfR-2QNfut8
https://youtu.be/ML6NyIlDNhU
https://youtu.be/psMnus9pg5M
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Diskussion 
Innan jag började arbeta med duetter hade jag väldigt svårt att prioritera vad jag skulle göra som 

partner i duetten. Skulle jag fokusera på att hela tiden visa pulsen för min medmusiker och göra det 

lätt för hen att följa den timekänsla jag indikerade. Eller var det min uppgift att spela mycket av 

ackordets alla färgningar för att publiken och min partner skulle få höra dem? Framförallt var jag 

väldigt osäker på hur jag kunde blanda de båda på ett smidigt sätt för att det inte skulle bli allt för 

mycket. Även om jag har gjort några arrangemang under min tid jag spelat jazz hade jag inte heller 

skrivit några arrangemang för duetter eftersom jag inte visste vilka tillkortakommanden som skulle 

uppstå. Inte heller hur jag kunde arbeta runt dem. 

Den första frågan jag ställde mig själv var när var det viktig att fokusera på timekänsla och rytmik när 

trummorna inte fanns med i ensemblen. Väldigt tidigt i arbetet insåg jag hur mycket jag förlitat mig på 

de trummisar jag spelat med tidigare för stöd i just detta. Utan trummornas underdelning i en ballad 

var det svårt att behålla tempot utan att vara medveten om att tempot försvann eller sjönk. När jag 

spelade Body and Soul med Johan för första gången inträffade just detta, och det var inte förrän efter 

att jag hörde det på inspelningen som jag blev medveten om detta. Däremot är det inte bara trummisen 

uppgift att hålla tempot, utan det blev uppenbart att det är hela ensemblens uppgift att göra det. Det 

blev väldigt tydligt för mig när jag spelade med Samuel på Köiklåten då han spelade otydligt vilket 

gjorde det svårt för mig att förhålla mig.  

Jag valde också att undersöka hur jag skulle ackompanjera en låt i en duett där det inte fanns något 

ackordsinstrument, och den frågan lärde jag mig framförallt hur viktigt det var att spela tydligt. Det 

första jag förstod var att tydlighet i sitt komp var mycket viktigare än att belysa alla färgningstoner i 

ackorden. I duetten med Sofie spelade jag bort henne några gånger då jag slarvade med ackorden eller 

om jag var otydlig med min rytmisering. När jag lyssnar på studioinspelningen av I Thought About 

You saknar jag inte ett ackordinstrument då jag redan får en uppfattning av harmoniken av melodins 

toner i förhållande till basens. Hade jag inte varit tydlig med att betona grundtonen i ackorden under 

rubatodelen skulle det vara mycket svårare att höra om det är ett moll-, eller durackord i förhållande 

till melodin. Däremot upptäckte jag hur det låter när ett ackordsinstrument saknas i en duett, vilket 

uppstod i inspelningen av I Thought About You från det första repet. Där spelade jag ett solo över hela 

låtens form och det lät inte speciellt bra. En bättre solist hade kanske klarat av att göra det intressant 

och bra, men utifrån mina förutsättningar blev det inte det. Därför valde jag att förändra mitt 

förhållningssätt till ett solo och se solodelen mer som ett komp. Med den vetskapen kunde jag skapa 

ett intressant parti i låten, där ackorden fortfarande stod i fokus trots att inget ackordsinstrument fanns 

med. Genom att betona grundtoner och karaktärstoner som mollters och durters får man en inblick i 

harmoniken, samt att jag kunde uttrycka mig mycket mer rytmiskt utan att ta fokus från melodin då jag 

spelade solo. 

Den sista frågeställningen jag hade var vad man var tvungen att tänka på när man arrangerade för en 

jazzduett. Och svaret på den frågan är väldigt brett, åtminstone i mina ögon. I min version av Body 

and Soul arrangerade jag bara ett intro och en rytmisk betoning av några ackord mellan låtens två 

delar. I min version av I Thought About you behövde jag inte skriva någont arrangemang för att styra 

upp låten, utan med riktlinjer som rubato samt att betrakta solodelen som ett komp räckte gott och väl. 

Däremot skrev jag ett mycket mer omfattande arrangemang till Softly, as in a Morning Sunrise då jag 

hade en klar bild i hur jag ville presentera temat. Arrangemanget på Softly, as in a Morning Sunrise 

bygger på en kompstämma som inte alls är uppbyggd efter låtens ackordföljd, men den ger en 

övergripande harmonik som melodin får röra sig inom. Även arrangemangen jag spelade i min 

basduett gav mig insikt i hur man arrangerar för en ensemble utan ackordsinstrument. I de 

arrangemangen rör sig melodin och kompstämman rytmiskt tillsammans för att skapa en klang 

tillsammans, även om grundtonen i ackordet inte spelas för tillfället. Det jag framförallt har lärt mig är 

att arrangemang kan användas av olika anledningar. Man kan arrangera för att hjälpa till med ett 

tempo som jag gjorde med introt i Body and Soul. Ett arrangemang kan också användas för att leda in 
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till ett visst ackord eller harmonik, vilket jag gjorde med introt till Köiklåten. Man kan också arrangera 

för att komma bort från den konventionella komprollen för en viss stil, som i Four och Look for the 

Silver Lining. Där har kompinstrumentet ett redan förbestämt komp vilket skiljer sig från att spela 

walking över ackorden. Ett arrangemang kan dessutom användas för att fördela rollerna i en duett som 

i Nature Boy och Sister Sadie. I de arrangemangen får båda instrumenten chans att presentera temat, 

vilket ger båda musikerna chansen att uttrycka sig med melodin.  

Jag fick också lära mig att arrangemang kan innehålla bra idéer, men att i utförandet kanske det inte 

passar in. I Nature Boy fick jag revidera två arrangemangsidéer som jag hade från början eftersom jag 

inte tyckte de passade in. När man arrangerar någonting är det därför viktigt att veta hur man vill 

framföra låten. Vibrafonidén som jag hade lånat från skivan ”Blue Moods” passade inte in i hur jag 

ville att min version av Nature Boy skulle låta i slutändan, men jag tycker att versionen på ”Blue 

Moods” har en annan känsla än min och där passar vibrafonidén mycket bättre.  

Min process har inte varit helt problemfri heller. Jag såg nämligen inga problem med att göra fyra 

duetter från början, men med tiden insåg jag att det inte bara var fyra olika duetter utan det faktiskt är 

fyra olika ensembler. Även om det är lättare att boka in repetitionstillfällen med en person åt gången, 

måste man faktiskt göra det med fyra personer åt gången. Jag hade kanske kunnat revidera antalet 

duetter till bara två stycken då gitarrduetten och pianoduetten samt sångduetten och kontrabasduetten 

har funktioner gemensamt.  Gitarrduetten och Pianoduetten är båda en duett tillsammans med ett 

ackordsinstrument, precis som att sångduetten och kontrabasduetten är en duett utan 

ackordsinstrument.  

Ett annat stort problem som uppstod var att pianoduetten inte fick ett riktigt avslut eftersom att min 

partner ådrog sig en skada. Det resulterade i att jag inte fick slutföra duetten vilket kostade mig 

kunskap eftersom jag aldrig fick fortsätta arbetet med Sister Sadie. Även om jag lärde mig mycket av 

mitt arbete med Köiklåten tillsammans med Samuel känns det tråkigt att inte versionen av Sister Sadie 

knappt kom ur startgroparna. Jag fick inte heller någon studioinspelning att använda som slutresultat 

från arbetet med låtarna.  

Jag har sökt Michael Moore för hans godkännande att använda arrangemangen på Four och Look for 

the Silver Lining som bilagor i detta arbete, men jag har ej kommit i kontakt med honom. Eftersom 

hans arrangemang är upphovsrättsskyddade kan jag inte med gott samvete använda dessa arrangemang 

som bilagor.  

Den metod jag har använt under arbetets gång har hjälpt mig väldigt mycket. Jag har med hjälp av 

inspelningarna från repen fått möjlighet att lyssna på vad jag själv spelar och därmed fått möjligheten 

att förändra det jag inte tyckte var bra i mitt eget spelande. Dessutom har inspelningarna hjälpt mig 

med att utvärdera arrangemangen och de har gett mig möjligheten att höra både bra och dåliga delar i 

dem. Med hjälp av inspelningarna har jag därför kunnat styra arrangemangen i den riktning jag vill.  

Jag var nervös inför det här projektet från början, då jag kände att jag saknade verktygen att spela jazz 

i en duettsättning. Men med tiden har jag hittat verktygen och jag kände mig i slutet väldigt varm i 

kläderna när jag skulle spela in de sista versionerna från mina duetters repertoar. Jag har fått se mina 

arrangemangsidéer förverkligas under en tid tillsammans med mina duettpartners, och jag har 

dokumentation som belyser hur det lät både före och efter. Jag har också lärt mig att ta större ansvar 

för tempo och time vilket inte bara är ett verktyg för duetter, utan för alla typer av ensembler. Hur 

viktigt det är att hålla koll på sin egen rytmisering är också någonting som jag fått väldigt svart på vitt 

under detta arbete. Nu när allt är klart känner jag mig som en basist med goda kunskap om jazzduetter, 

samt att jag även känner att jag utvecklats generellt som basist, vilket gläder mig väldigt mycket. 
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