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svär på att jag ska ta den svåraste frågan först:  
Vad är jazz? 

– Ett begrepp. En tradition. Med förgrunds-
!gurer och väldokumenterad utveckling. Men 
det !nns också ett inneboende utrymme i be-
greppet som vi kan fylla med innehåll: vad är 
jazz för mig? Jag är fängslad av traditionen och 
känner något slags tillhörighet till den. Den 
har varit väldigt betydelsefull för mig i min 
musikaliska utveckling, men det har mycket 
annat också. Och det har aldrig varit viktigt 
för mig att det jag håller på med bör betitlas 
som just jazz. Jag tror det är viktigt att jazzen 
får vara en öppen mötesplats som släpper in 
andra uttryck. Att det inte är någonting !xerat.
Och traditionen, då?

– Detta att ”värna om traditionen” inbegri-
per en del problem som kan bli tydliga inte 
minst i utbildningssammanhang. Ibland kan 
ett så kallat värnande om traditionen snarare 
handla om ett behov av att reda ut sin egen 
ångest inför en känsla av otillräcklighet, tror 
jag. För mig är traditionen någonting lustfyllt, 
men jag ser också fall där tradition kan vara 
något som förknippas med stress.

Joakim Milder tar transkriptionen som ett 
exempel – lärande genom att härma – en 
grundläggande metod för att lära sig språk, 
också musikens. Hur kommer man vidare 
därifrån, hur undviker man att fastna, att bli 
kvar i imitation? Hur hittar man ett uttryck 

 Entrén till nya Kungliga Musik-
högskolan har samma psykolo-
giska e"ekt som en katedral. Man 
känner sig kort. Det gör till och 
med professor Joakim Milder, 

trots att han är så lång.
Sin egen utbildning !ck han i den gam-

la skolbyggnaden på 80-talet. 2006 blev han 
professor – jazzutbildningens första och enda. 
Många före detta saxofonstudenter har berät-
tat om Milders viktiga roll som mentor och 
lärare. Inte för att de lärde sig allt som saxofon. 
Men något om livet. Han är en hyllad solist, 
kompositör och arrangör och konstnärlig led-
are för Norrbotten Big Band. Hans senaste 
skiva, Singled out by Fate, beskrevs i Dagens 
Nyheter som ”en av de vackraste skivor som 
gjorts i svensk jazz”. Men vad tänker han om 
begreppet jazz?

Vi tar glashissen upp till professorns arbets-
rum. Det mäter omkring sex kvadratmeter och 
är inrett med två bord av företagsmodell, en 
enkel stol och en kontorsstol av semi-vräkig 
sort. I en träfärgad bokhylla står diverse jazz-
böcker. Roligare än så är det inte.

– Ska jag verkligen sitta i den här? säger 
Milder och ser bekymrat på kontorsstolen. 

Jag insisterar. För mig känns det bra att sitta 
på gäststolen. Och eftersom han är så snabb 
med att sätta ord på sitt privilegium är faran ur 
världen. Milder tar en bit morotskaka och jag 

som inte blir musealt? Och, som Joakim Mil-
der säger, vet man själv om man gör något som 
är musealt?

– Tänk om John Coltrane skulle komma 
tillbaka till vår tid och besöka, låt säga, en ame-
rikansk jazzskola. Och så hör han rum efter 
rum där studenter står och försöker spela som 
Coltrane. 
Hur skulle han ha reagerat, tror du?

– Jag tror att han skulle ha blivit 25 procent 
stolt och 75 procent bekymrad: ”Är det så här 
ni uppfattar det jag lämnade efter mig?” Hans 
spel inbegriper så oerhört mycket av att tän-
ka själv, att renodla sina egna upplevelser och 
träna sin självständighet. Det är så ironiskt att 
hans skapande, i form av en modell inom ut-
bildningen, då kan få rakt motsatt e"ekt och 
istället generera konstnärlig osjälvständighet. 

Kungliga Musikhögskolan utbildar musiker 
inom klassiskt, jazz, folkmusik och tillhanda-
håller även linjen Musik och Mediaproduk-
tion. Före detta studenter talar ofta om vat-
tentäta skott mellan linjerna. Man har inte 
så mycket med varandra att göra, och visar 
knapphändigt intresse för andra genrer än 
den egna. Joakim Milder menar att alla är 
medvetna om problematiken. Från lärarnas 
håll söker man lösningar genom samarbeten, 
men ofta sker någonting på vägen från teori till 
praktik. När det blir fråga om att göra uppo"-
ringar inom den egna utbildningsplanen – där 

”Jag tror det är viktigt att jazzen får vara en öppen mötesplats som släpper in andra uttryck. 
Att det inte är någonting !xerat.” Orden är Joakim Milders, musiker och tillika professor i 
jazz. Hedvig Ljungar har trä"at honom och diskuterat begreppet jazz. 
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ett nytt projekt innebär att man måste stryka 
någonting av ordinarie planering – avstannar 
planerna. 

Ur studentperspektiv är det också en fråga 
om både tid och intresse – måste man vara in-
tresserad av klassiskt eller folkmusik om man 
håller på med jazz, och vice versa?

– Jag tror att det !nns många goda poänger 
med att bilda sig inom det man inte har koll 
på, men man kan inte tvinga någon. Det mås-
te emanera ur ett genuint intresse, annars blir 
det ju som på högstadiet igen, säger Joakim 
Milder.

Själv har han gjort "era projekt som grän-
sar till andra genrer. Egna – som den senaste 
skivan med gruppen Milder PS, som bygger 
på låtar av Paddy McAloon från popgruppen 
Prefab Sprout – och inom ramen för Norr-
botten Big Band. Där verkar han systematiskt 
för samarbeten med artister som inte har sin 
utgångspunkt i jazzen. Ett exempel är samar-
betet med Genevieve Artadi, känd från bandet 
Knower, som var Composer in Residence hos 
storbandet 2019. För Milders del har utgångs-
punkten för projekt där olika musikaliska värl-
dar möts dock aldrig varit ”gränsöverskridan-
det” som sådant. Det har alltid handlat om ett 
konstnärligt behov.

Kan tanken om det så kallat gränsöverskri-
dande också inbegripa en regressiv kraft, 
som vidmakthåller statiska genrebegrepp 
och kanske också upprättar gränser som inte 
funnits från början?

– För att tala om gränsöverskridanden mås-
te man ju börja med att de!niera var gränserna 
går, och att de ens !nns. Det tror jag inte att  
alla kan enas om. Det påminner om reso-
nemang inom vissa värdegrundsfrågor, där 
e#ekten av samtalen kan bli att man skapar 
skillnader. Det kan bli väldigt problematiskt. 
Jag tror att det kan förhålla sig så i diskussioner 
om gränser eller genrer också. Om vi blir för 
upptagna av dem blir de plötsligt tydliga. När 
de egentligen inte skulle behöva vara det.
Det ligger nära frågan om bidrag inom mu-
siklivet, där det ofta är just gränsöverskri-
dande projekt som beviljas stöd. 

– Ja, och jag önskar att den typen av projekt 
kunde uppstå ur en konstnärlig vision, snara-
re än som en väg mot medel som ligger och 
väntar på den som formulerar rätt slags pro-
jektansökan. Jag tror det är svårt att veta när 
man går över den gränsen. När vet man om ens 
konstnärliga idéer börjar styras av direktiven? 

JOAKIM MILDER

” Tänk om John Coltrane skulle komma 
tillbaka till vår tid och besöka, låt säga, en 
amerikansk jazzskola. Och så hör han rum 
efter rum där studenter står och försöker 
spela som Coltrane.” 
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– Som sagt tror jag ingenting tar skada 
av att vi reflekterar. Det kan i värsta fall bli 
överflödigt, en ”istället-för”-verksamhet som 
inte fyller någon funktion. Men det kan ock-
så vara otroligt ögon- och öronöppnande för 
den som inte har en vana att samtala med sig 
från sin uppväxt eller utbildning, detta att vara 
tvungen att försöka fånga en tanke i skrift om 
konstnärlighet och våra villkor.
Vi återgår till den inledande frågan om be-
greppet jazz. För tio år sedan skrev trum-
petaren Nicholas Payton i ett blogginlägg 
som fick stor spridning att jazzen är död. 
Han föreslog att vi ska säga BAM istället, 
Black American Music. Vad tänker Milder 
om det?

– Jag kan förstå vad han menar. Det hör till 
det tilltalande med jazzen som begrepp för att 
det lämnar utrymme även för den som inte 
vill befatta sig med begreppet. Sedan finns det 
ju aspekter av det här som jag med mina er-
farenheter inte kommer i närheten av, när det 
handlar om den kamp som svarta människor 
bokstavligen utövade och som är en del av den 
här musiktraditionen. 

Samtidigt menar Joakim Milder att det inte 
per definition behöver vara så att identiteten, 
eller upplevelsen av en identitet, avgör vilken 
ingång man har i musiken. Det kan också vara 
så att musiken fungerar som en fristad. 

– Basisten Red Mitchell har hävdat att 
en väl fungerande jazzgrupp är en utmärkt 
modell för det väl fungerade samhället. När 
jazzgruppen fungerar tjänar alla ett högre syf-
te. Man verkar för helheten, vilket innebär att 
ibland måste man ta initiativ och ibland ta ett 
steg bakåt. Och det gör man för att musiken 
behöver det. 

” Man måste också vara medveten om att alla 
beskrivningar är ofullständiga och ofta 
förenklade. Betydligt plattare än 
verkligheten. Det är som att en 
naturupplevelse ersätts av en karta.” 

Jag pratade med en ung musiker om det-
ta med att skriva programförklaringar till 
musiken. Han upplevde det som ett uttryck 
för marknadsanpassning. En upptagenhet 
vid att musiken ska gå att förstå, att den ska  
betyda någonting.

– Den där reflektionsivern, ja. Även om jag 
själv är tilltalad av något av det, har jag all för-
ståelse för den musiker som uppfattar att det 
finns en risk med att musiken blir sönderre-
flekterad. Man måste också vara medveten om 
att alla beskrivningar är ofullständiga och ofta 
förenklade. Betydligt plattare än verkligheten. 
Det är som att en naturupplevelse ersätts av 
en karta. 
Musik är ju också ett helt annat språk än det 
talade eller skrivna språket.

– Ja, och därför kan man inte göra anspråk 
på att beskriva musik på ett fullödigt sätt. Jag 
ägnar mig själv mycket åt att försöka formulera 
en tanke eller en impuls, och få den att komma 
ut – antingen ur pennan eller saxofonen – så 
oförvanskat som möjligt. Men jag skulle önska 
att det fanns större utrymme för den som inte 
känner sig hemma i den akademiska världen.
I samtalet dök frågan också upp huruvida 
det är okej att hålla på med musik bara för 
att det är roligt. Jag uppfattade att det är en 
laddad frågeställning, samtidigt som många 
som är verksamma verkar ha ungefär den 
uppfattningen. 

– Ja, det är laddat. Och det behöver sägas. 
Jag hör inte den varningsrösten tillräckligt of-
ta. I min yrkesroll som professor kommer jag 
själv i konflikt mellan direktiv – påbud från 
myndigheter – där man hävdar att så här ska 
ni göra, och det här vill vi se, och de reella 
behoven. Och då uppstår en friktion. 

En fin bild.
– Den är kanske inte exklusiv för jazzmusik, 

men den kommer väldigt tydligt till uttryck 
där. Eftersom det handlar om att fånga nu. För 
mig är det den enda uttrycksformen där man 
får en möjlighet att gestalta hur nu låter. 

Det påminner om det goda samtalet, menar 
Joakim Milder. Att ge och ta, undvika färdig-
formulerade fraser, följa den andres tankegång 
uppmärksamt. I den talade dialogen, i samtalet 
mellan två människor, kan man nå en liknande 
form av nu-gestaltning. Men med fler än två? 
Finns det något som heter polylog, funderar 
Milder, som en korsning mellan dialog och 
polyfon – dialogformatet utökat med fler per-
soner? Det kunde bli ett spännande experi-
ment, säger han. Att samla fem personer och 
försöka samtala i fullständig koncentration. 

– Det finns stora likheter med att spela: vi 
skulle ju inte vilja ägna särskilt mycket tid åt 
ett samtal där replikerna var färdiga innan vi 
började prata. 
Samtidigt som mycket i vardagen går ut på 
just det, att vi utbyter inövade meningar 
med varandra. 

– Ja, och då minskar ju angelägenhetsgra-
den. Som om man till exempel är inbegripen i 
en dialog och märker att intensiteten sjunker 
därför att någon har bestämt vad den ska säga 
om 20 sekunder. När det egentligen skulle 
kunna vara så att under de där 20 sekunder-
na sker någonting, det kommer ett påståen-
de, som kullkastar det som personen hade 
tänkt säga. Den typen av förutsättningslös 
öppenhet inför sekundsnabba förändringar 
kännetecknar i hög grad också en god jazz- 
ensemble.   ■


